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Sammandrag	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  om	  och	  hur	  väl	  texterna	  på	  

ungdomsmottagningarnas	  gemensamma	  webbplats	  UMO	  når	  fram	  till	  gymnasister	  

samt	  hur	  texterna	  värderas	  av	  dem.	  110	  gymnasielever	  från	  tre	  olika	  teoretiska	  

gymnasieprograms	  andraårsklasser	  besvarade	  en	  enkät	  baserad	  på	  två	  av	  

webbplatsens	  texter.	  Resultatet	  av	  enkäten	  analyserades	  med	  Shannon	  &	  Weavers	  

matematiska	  kommunikationsmodell	  (1949)	  och	  Fiskes	  (2009)	  synsätt	  på	  lyckad	  

respektive	  misslyckad	  kommunikation.	  Studien	  visar	  att	  eleverna	  överlag	  upplever	  

texterna	  som	  alltför	  lättlästa.	  Det	  framkommer	  också	  att	  eleverna	  i	  regel	  anser	  sig	  för	  

gamla	  för	  texternas	  utformning	  och	  innehåll.	  Vissa	  tydliga	  skillnader	  i	  textuppfattning	  

och	  värderingar	  finns	  mellan	  eleverna	  på	  de	  olika	  gymnasieprogrammen.	  

Sammantaget	  kan	  UMO	  sägas	  lyckas	  med	  att	  få	  alla	  läsare	  att	  förstå	  innehållet	  men	  

misslyckas	  med	  att	  lägga	  sig	  på	  rätt	  nivå	  för	  just	  denna	  åldersgrupp.	  

	  
Nyckelord:	  	  Attityder,	  ungdomsmottagning,	  UMO,	  Shannon	  &	  Weaver,	  klarspråk,	  lix,	  	  	  	  	  	  

lättläst,	  tillgänglig	  text	  
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1 Bakgrund	  
	  

Tekniken	  har	  gått	  framåt.	  Snabbt.	  	  

Vi	  i	  västvärlden	  lever	  idag	  i	  ett	  informationssamhälle	  där	  så	  gott	  som	  vem	  som	  helst	  

kan	  få	  reda	  på	  vad	  som	  helst,	  när	  som	  helst.	  	  Företag	  och	  organisationer	  kan	  annonsera	  

riktat	  speciellt	  till	  oss	  som	  individer	  beroende	  på	  vilka	  sajter	  vi	  besökt	  och	  vi	  själva	  har	  

möjlighet	  att	  granska	  dessa	  annonsörer.	  Man	  kan	  kort	  och	  gott	  konstatera	  att	  det	  är	  

som	  van	  Dijk	  (2012:37)	  säger:	  Medielandskapet	  är	  förändrat.	  

	  

Detta	  informationsutbud	  påverkar	  även	  våra	  relationer	  och	  mänsklig	  kontakt.	  Vi	  kan	  

träffa	  vänner	  via	  skype,	  köpa	  kläder	  i	  webbshoppar	  och	  till	  och	  med	  få	  svar	  på	  våra	  

frågor	  om	  känsligare	  ämnen,	  utan	  att	  behöva	  prata	  med	  någon	  ansikte	  mot	  ansikte.	  En	  

av	  alla	  aktörer	  som	  berörts	  av	  denna	  informationsförändring	  är	  UMO,	  eller	  umo.se,	  alla	  

regioners	  och	  landstings	  ungdomsmottagning	  på	  nätet.	  Tidigare	  har	  

ungdomsmottagningarna	  varit	  såväl	  fysiska	  mötesplatser	  som	  första	  

informationskällor	  för	  undrande	  ungdomar.	  Informationen	  har	  kunnat	  anpassas	  efter	  

den	  individ	  som	  möter	  barnmorskan,	  kuratorn	  eller	  läkaren.	  Idag	  är	  så	  inte	  fallet.	  I	  en	  

värld	  där	  så	  gott	  som	  allt	  flyttat	  ut	  på	  nätet	  och	  finns	  i	  digital	  version	  kan	  det	  uppstå	  

problem	  när	  man	  med	  en	  och	  samma	  webbsida	  ska	  nå	  berörda.	  	  

	  

I	  UMO:s	  fall	  är	  målgruppen	  läsare	  i	  åldrarna	  13-‐25	  år,	  en	  bred	  grupp	  med	  helt	  olika	  

mängd	  erfarenhet	  och	  troligen	  radikalt	  skiftande	  livssituationer.	  Dessa	  förhållanden	  

gör	  att	  den	  digitala	  utvecklingen	  kan	  sägas	  skapa	  både	  en	  tillgång	  och	  en	  utmaning	  för	  

offentliga	  aktörer	  som	  exempelvis	  UMO	  (Rahm	  &	  Olsson	  2009:26).	  De	  får	  potential	  att	  

nå	  ut	  till	  hela	  målgruppen	  men	  detta	  i	  en	  miljö	  där	  alla	  också	  har	  möjlighet	  att	  bara	  

klicka	  sig	  tillbaka	  till	  Google	  och	  hitta	  mer	  specifik	  information.	  	  

1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  beskriva	  vilka	  UMO:s	  mål	  är	  och	  att	  genom	  enklare	  

textanalys	  samt	  en	  enkätundersökning	  ta	  reda	  på	  hur	  gymnasieungdomar	  mottar	  

kommunikationen.	  De	  frågeställningar	  uppsatsen	  ämnar	  besvara	  är:	  

Hur	  väl	  lyckas	  UMO	  nå	  fram	  med	  sin	  information	  till	  gymnasieungdomar?	  

Hur	  värderas	  UMO:s	  texter	  av	  gymnasieungdomar?	  
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2 Teorisk	  bakgrund	  	  
I	  detta	  avsnitt	  att	  beskrivs	  grundläggande	  kommunikationsteori	  som	  är	  av	  vikt	  för	  att	  

förstå	  den	  mångfacetterade	  och	  komplexa	  relation	  som	  råder	  mellan	  sändare,	  

mottagare	  och	  budskap.	  Inledningsvis	  kommer	  jag	  att	  beskriva	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  

begreppet	  text	  och	  kommunikation.	  Därefter	  kommer	  Shannon	  &	  Weavers	  

analysmodell	  för	  kommunikation	  att	  presenteras	  och	  slutligen	  redogörs	  för	  olika	  sätt	  

att	  göra	  text	  tydlig	  och	  lättläst.	  Även	  testmetoden	  lix	  presenteras.	  	  

2.1 Textbegreppet	  
Vad	  är	  egentligen	  en	  text?	  Frågan	  kan	  besvaras	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  en	  vardaglig	  

tolkning	  kan	  vara	  att	  text	  är	  löpande	  skrift.	  Detta	  är	  emellertid	  inte	  hela	  betydelsen	  

som	  ryms	  inom	  begreppet	  ”text”.	  Björkvall	  (2009)	  använder	  i	  hela	  sin	  bok	  Den	  visuella	  

texten	  ordet	  text	  som	  en	  beteckning	  även	  för	  visuella	  inslag,	  exempelvis	  bilder,	  layout,	  

och	  illustrationer.	  Han	  menar	  också	  att	  även	  texter	  som	  i	  huvudsak	  är	  tydligt	  

skriftspråkliga	  nästan	  alltid	  följs	  också	  av	  bilder	  och	  visuella	  drag.	  	  

	  
Alla	  tryckta	  texter	  har	  exempelvis	  ett	  visst	  typsnitt,	  eller	  i	  alla	  fall	  former	  på	  bokstäverna,	  som	  

kan	  vara	  betydelsebärande	  i	  sig.	  På	  så	  sätt	  färgas	  textens	  betydelser	  av	  de	  betydelser	  och	  

associationer	  som	  det	  valda	  typsnittet	  bär	  med	  sig	  (Björkvall	  2009:7).	  

	  

Björkvall	  är	  långt	  ifrån	  den	  enda	  som	  argumenterar	  för	  ett	  vidgat	  textbegrepp.	  År	  2007	  

anordnades	  exempelvis	  en	  akademisk	  konferens	  på	  samma	  tema.	  I	  samband	  med	  

denna	  gavs	  publikationen	  Ett	  vidgat	  textbegrepp	  ut	  av	  ett	  antal	  forskare	  i	  ämnet	  språk	  

och	  text.	  Karlsson	  skriver	  i	  delavsnittet	  Multimodalitet,	  multisekvensialitet,	  interaktion	  

och	  situation.	  Några	  sätt	  att	  tala	  om	  vidgade	  texter	  att:	  

	  
En	  visuell,	  multimodal	  text	  blir	  av	  nödvändighet	  mindre	  låst	  vid	  en	  särskild	  läsordning	  eller	  

sekvens	  utan	  designas	  av	  läsaren	  vid	  läsningen	  (Karlsson	  2007:21).	  	  

	  

Karlssons	  citat	  beskriver	  väl	  hur	  text	  fungerar	  på	  webben	  och	  återknyter	  

innehållsmässigt	  till	  van	  Dijks	  uttalanden	  om	  det	  förändrade	  medielandskapet.	  Med	  

hänsyn	  tagen	  till	  det	  vidgade	  textbegreppet	  är	  det	  svårt	  att	  helt	  ta	  ut	  löpande	  text	  ur	  

sitt	  sammanhang	  för	  att	  undersöka	  dess	  innebörd.	  Jag	  har	  därför	  valt	  att	  be	  eleverna	  ta	  

ställning	  till	  samtliga	  artiklar	  i	  så	  ”rätt”	  miljö	  som	  möjligt	  då	  de	  fått	  se	  texterna	  i	  samma	  

layout	  och	  med	  samma	  bilder	  som	  de	  visas	  med	  på	  hemsidan.	  Detta	  var	  en	  högst	  



	   6	  

aktuell	  faktor	  i	  urvalet	  av	  texter	  till	  enkäten	  och	  motiveras	  vidare	  under	  rubriken	  

”utformning	  och	  genomförande	  av	  enkät”.	  Elevernas	  svar	  har	  sedan	  legat	  till	  grund	  för	  

analys	  med	  hjälp	  av	  Shannon	  &	  Weavers	  kommunikationsmodell	  (1949)	  och	  Fiskes	  

(2009)	  perspektiv	  på	  lyckad/misslyckad	  kommunikation.	  	  

	  

2.2 Shannon	  &	  Weavers	  kommunikationsmodell	  
En	  mer	  heltäckande	  bild	  av	  kommunikationsprocessen	  finns	  i	  Shannons	  och	  Weavers	  

klassiska	  kommunikationsmodell	  från	  1949	  (Figur	  1)	  som	  bland	  annat	  kallats	  

”kommunikationsmodellernas	  moder”	  (Fiske	  2009:17)	  och	  ”den	  matematiska	  

kommunikationsmodellen”	  (Hård	  af	  Segerstad	  2002:	  203-‐204).	  

	  

	  

Shannon	  och	  Weavers	  modell	  illustrerar	  hur	  ett	  budskap	  skapas,	  sänds,	  påverkas	  och	  

mottas.	  En	  sändare	  skickar	  ett	  meddelande,	  en	  samling	  symboler	  i	  form	  av	  ord,	  bilder	  eller	  

sinnesuttryck,	  via	  ett	  medium.	  Meddelandet	  tas	  emot	  av	  ett	  medium	  och	  når	  således	  en	  

mottagare.	  Detta	  kan	  ske	  via	  tekniska	  medier	  såsom	  TV	  där	  exempelvis	  mottagaren	  är	  en	  

antenn	  eller	  via	  våra	  mänskliga	  kommunikationsmedel,	  tal-‐,	  syn-‐	  och	  hörselorganen.	  I	  

mitten	  av	  modellen	  finns	  begreppet	  ”brus”.	  Som	  brus	  klassas	  allt	  som	  stör	  det	  avsedda	  

meddelandet	  från	  att	  komma	  fram	  till	  mottagaren.	  Detta	  kan	  vara	  tekniskt,	  som	  dålig	  

mottagning,	  hackig	  nätverksanslutning	  eller	  störande	  ljud	  i	  bakgrunden.	  Brus	  kan	  

emellertid	  också	  utgöras	  av	  andra	  faktorer	  såsom	  känslolägen,	  tankar	  på	  annat,	  

kulturskillnader	  eller	  distraktionen	  av	  en	  bekväm	  fåtölj.	  Fiske	  beskriver	  brus	  som	  ”alla	  

Figur	  1.	  Shannon	  &	  Weavers	  modell,	  2011,	  Ball	  State	  University,	  Center	  for	  Information	  and	  
Communication	  studies.	  
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mottagna	  signaler	  som	  inte	  sänts	  av	  källan,	  eller	  allt	  som	  gör	  den	  avsedda	  signalen	  svårare	  

att	  avkoda	  på	  korrekt	  sätt”	  (Fiske	  2009:20).	  Modellen	  har	  tidvis	  kritiserats	  för	  att	  vara	  

alltför	  förenklad	  då	  den	  fokuserar	  på	  meddelandet	  snarare	  än	  tolkning	  och	  relationer.	  

Detta	  har	  jag	  emellertid	  tagit	  hänsyn	  till	  genom	  att	  också	  använda	  Fiskes	  synsätt	  på	  

kommunikation	  som	  ett	  kompletterande	  perspektiv.	  (Se	  avsnitt	  2.3)	  

	  

Shannon	  &	  Weavers	  modell	  kan	  användas	  för	  analys	  av	  tre	  olika	  problemnivåer.	  	  

A-‐ Hur	  exakt	  kan	  kommunikationssymbolerna	  överföras?	  

B-‐ Hur	  noggrant	  uttrycker	  de	  överförda	  symbolerna	  den	  önskade	  betydelsen?	  

C-‐ Hur	  effektivt	  påverkar	  den	  mottagna	  betydelsen	  beteendet	  på	  önskat	  sätt?	  

(Shannon	  &	  Weaver,	  återgivet	  i	  Fiske	  2009:18)	  

	  

Symboler	  som	  nämns	  i	  problemnivåerna	  A	  och	  B	  är	  ett	  begrepp	  som	  kan	  behöva	  

ytterligare	  förklaring.	  Fiske	  (2009:69)	  skriver	  ”en	  symbol	  kommunicerar	  enbart	  därför	  att	  

människor	  kommit	  överens	  om	  att	  den	  ska	  stå	  för	  vad	  den	  gör”.	  	  Språket	  i	  sig	  utgörs	  alltså	  

av	  symboler.	  Orden	  vi	  skriver	  har	  sin	  betydelse	  för	  att	  vi	  bestämt	  vad	  de	  ska	  betyda.	  Likaså	  

kan	  ett	  par	  höjda	  ögonbryn	  symbolisera	  förvåning	  eller	  en	  kyss	  betyda	  förälskelse.	  Ordet	  

”symbolerna”	  i	  Shannon	  &	  Weavers	  problemnivåfrågor	  skulle	  alltså	  lika	  gärna	  kunna	  sägas	  

betyda	  ”meddelandet”,	  i	  detta	  fall	  texten.	  

	  

Shannon	  och	  Weavers	  tre	  problemnivåer	  används	  i	  resultatkapitlets	  andra	  del	  för	  att	  

utifrån	  enkätresultaten	  analysera	  textens	  möjligheter	  att	  nå	  fram	  och	  om	  mottagarna	  

tolkar	  budskapet	  som	  sändaren	  avsett.	  

2.3 Fiskes	  kommunikationstyper	  
John	  Fiske	  beskriver	  i	  sin	  bok	  Kommunikationsteorier	  -‐	  en	  introduktion	  (2009)	  att	  

kommunikation	  kan	  delas	  in	  i	  två	  huvudgrenar.	  Den	  ena	  ser	  på	  kommunikation	  som	  

”överföring	  av	  meddelanden”	  och	  den	  andra	  som	  ”skapande	  och	  utbyte	  av	  betydelser”.	  

Dessa	  grenar	  förhåller	  sig	  även	  till	  begreppen	  ”lyckad”	  och	  ”misslyckad	  text”	  på	  olika	  

sätt.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  redogörelse	  för	  de	  båda	  grenarnas	  tankesätt	  och	  inriktningar.	  	  

2.3.1 Överföring	  av	  meddelanden	  
Kommunikation	  som	  process	  handlar	  om	  hur	  en	  part	  påverkar	  en	  annans	  beteende,	  

humör	  eller	  uppfattning.	  Synsättet	  att	  kommunikation	  innebär	  överföring	  av	  

meddelanden	  kan	  användas	  för	  att	  analysera	  hur	  sändare	  och	  mottagare	  kodar	  och	  
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avkodar	  budskap	  samt	  hur	  olika	  medier	  används	  i	  kommunikationen.	  Misslyckanden	  

uppstår	  om	  effekten	  hos	  mottagaren	  blev	  en	  annan	  än	  sändaren	  tänkte	  (Fiske	  

2009:12).	  

2.3.2 Skapande	  och	  utbytande	  av	  betydelser	  
I	  synsättet	  ”skapande	  och	  utbytande	  av	  betydelser”	  ligger	  fokus	  på	  hur	  texter	  och	  

budskap	  skapar	  betydelser	  för	  människor	  och	  hur	  de	  samverkar.	  Detta	  kan	  kort	  

förklaras	  som	  texternas	  betydelse	  i	  och	  för	  kulturen	  vi	  lever	  i.	  Misslyckanden	  i	  att	  

kommunicera	  ett	  budskap	  till	  någon	  annan	  kan	  förklaras	  genom	  exempelvis	  kulturella	  

skillnader	  och	  tolkningsproblem	  snarare	  än	  problem	  i	  utformningen	  av	  texten	  eller	  

meddelandet	  (Fiske	  2009:12).	  

2.4 Lättillgänglig	  text	  
Man	  kan	  diskutera	  UMO:s	  texter	  och	  hur	  väl	  textbegrepp	  vanliga	  i	  

informationssammmanhang	  passar	  in	  på	  dessa.	  Två	  sådana	  begrepp	  är	  ”lättläst”	  och	  

”klarspråk.	  Inget	  av	  begreppen	  ger	  en	  fullständig	  bild	  av	  de	  studerade	  texterna	  men	  är	  

ändå	  av	  relevans	  för	  att	  förklara	  texternas	  mottagande	  hos	  målgruppen.	  Nedan	  

förklaras	  begreppen	  mer	  noggrant.	  

2.4.1 Lättläst	  
Lättläst	  är	  ett	  begrepp	  som	  ofta	  avser	  en	  typ	  av	  text	  som	  främst	  riktar	  sig	  till	  personer	  

som	  av	  olika	  anledningar	  har	  ovanligt	  svårt	  att	  läsa.	  Det	  kan	  bero	  på	  läs-‐	  och	  

skrivsvårigheter,	  funktionshinder	  eller	  att	  man	  helt	  enkelt	  har	  ett	  annat	  modersmål	  

och	  därmed	  får	  svårare	  att	  tillgodogöra	  sig	  text	  på	  ett	  visst	  språk.	  (Sundin	  2007:14)	  	  I	  

Sveriges	  språklag	  §14	  står	  att:	  ”Var	  och	  en	  som	  är	  bosatt	  i	  Sverige	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  

lära	  sig,	  utveckla	  och	  använda	  svenska”.	  Detta	  tillgodoses	  bland	  annat	  med	  lättläst	  text.	  

Lättlästhet	  kan	  mätas	  bland	  annat	  med	  Lix-‐testet	  (utvecklas	  i	  stycke	  2.4.3).	  Då	  UMO	  

inte	  riktar	  sig	  till	  någon	  specifikt	  läshindrad	  grupp	  utan	  vill	  nå	  alla	  ungdomar	  skulle	  

lättläst	  därför	  kunna	  vara	  ett	  förvillande	  begrepp	  för	  att	  fullständigt	  förklara	  texterna.	  	  

2.4.2 Klarspråk	  	  
	  
Språklagen	  §11	  säger	  följande:	  “Språket	  i	  offentlig	  verksamhet	  ska	  vara	  vårdat,	  enkelt	  

och	  begripligt.”	  Detta	  språkbruk	  kan	  sägas	  falla	  under	  begreppet	  “klarspråk”.	  

Språkrådets	  rekommendationer	  för	  klarspråk	  samlas	  på	  den	  egna	  hemsidan	  i	  denna	  

punktlista:	  
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• Välj	  en	  lagom	  personlig	  ton.	  

• Välj	  relevant	  innehåll.	  

• Disponera	  texten	  på	  ett	  logiskt	  sätt.	  

• Förklara	  allt	  som	  behöver	  förklaras.	  

• Stryk	  sådant	  som	  inte	  behövs.	  

• Skriv	  informativa	  rubriker.	  

• Undvik	  långa	  och	  invecklade	  meningar.	  

• Använd	  begripliga	  ord	  och	  förklara	  nödvändiga	  facktermer.	  

• Sammanfatta	  det	  viktigaste.	  

• Välj	  en	  genomtänkt	  grafisk	  formgivning.	  

(Språkrådet	  2013)	  

	  

Klarspråksarbete	  avser	  alltså	  främst	  att	  förenkla	  den	  offentliga	  svenskan	  och	  göra	  den	  

mer	  lättbegriplig	  för	  gemene	  man.	  Exempel	  på	  användare	  av	  konceptet	  kan	  vara	  

myndigheter	  som	  behöver	  göra	  sina	  beslutshandlingar	  tydligare	  för	  mottagaren	  eller	  

nå	  ut	  bättre	  med	  sin	  verksamhet.	  Klarspråk	  kan	  emellertid	  användas	  även	  i	  andra	  

syften	  men	  de	  tester	  som	  finns	  på	  Språkrådets	  hemsida	  är	  främst	  tänkta	  för	  just	  

myndighetsbeslut	  och	  rapporter.	  Då	  det	  med	  hänsyn	  till	  detta	  blir	  svårt	  att	  använda	  de	  

utprövade	  klarspråkstesterna	  för	  analys	  av	  UMO:s	  texter	  kan	  de	  heller	  inte	  klassas	  som	  

entydigt	  klarspråkliga.	  	  

2.4.3 Lix-‐testet	  
Lix	  är	  en	  förkortning	  som	  står	  för	  läsbarhetsindex,	  ett	  mått	  som	  utvecklades	  på	  1960-‐

talet	  av	  pedagogikforskaren	  Carl-‐Hugo	  Björnsson.	  Ett	  beräknat	  läsbarhetsindex	  kan	  

hjälpa	  till	  att	  förklara	  hur	  svår	  en	  text	  är	  att	  	  läsa.	  För	  att	  räkna	  ut	  läsbarhetsindex	  

används	  följande	  formel:	  	  

	  

Lix=Lm+Lo	  

Lm=	  Medeltalet	  ord	  per	  mening	  

Lo=	  Andelen(i	  procent)	  ord	  med	  fler	  än	  6	  bokstäver	  

(Lix,	  2013)	  
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För	  att	  räkna	  ut	  de	  undersökta	  texternas	  lix-‐värde	  använde	  jag	  mig	  av	  ett	  

uträkningsverktyg	  på	  hemsidan	  www.lix.se.	  Detta	  för	  att	  få	  ett	  grepp	  om	  hur	  texterna	  

ligger	  till	  svårighetsmässigt	  rent	  objektivt.	  Samtidigt	  är	  lix-‐värdet	  inte	  ett	  fulltäckande	  

mätinstrument.	  Exempelvis	  säger	  lix	  inte	  någonting	  om	  ordens	  svårighetsgrad	  i	  sig.	  Ett	  

kort	  men	  gammaldags	  ord	  uppfattas	  antagligen	  många	  gånger	  som	  svårare	  att	  förstå	  

än	  ett	  längre,	  vardagligt	  och	  modernt	  ord.	  Dessutom	  missar	  lix-‐värdet	  stilistiska	  drag	  

och	  deras	  effekt	  på	  texten.	  Metaforer	  och	  uttryck	  kan	  ge	  ett	  lågt	  lix-‐värde	  och	  alltså	  se	  

ut	  att	  vara	  delar	  av	  en	  lättläst	  text.	  Samtidigt	  kan	  de	  göra	  texten	  obegriplig	  för	  någon	  

som	  har	  annat	  huvudspråk	  än	  svenska	  eller	  bara	  aldrig	  hört	  uttrycket	  förr.	  Även	  

personliga	  erfarenhet,	  uppfattningar	  och	  liknande	  kan	  inte	  heller	  mätas	  av	  lix.	  Det	  kan	  

alltså	  vara	  klokt	  att	  kombinera	  lix-‐test	  med	  någon	  typ	  av	  mer	  djupgående	  språkanalys.	  

Med	  detta	  sagt	  ser	  jag	  ändå	  lix	  som	  en	  bra	  utgångspunkt	  för	  jämförelse	  av	  texters	  

svårighetsgrad	  eftersom	  lix	  faktiskt	  används	  aktivt	  av	  exempelvis	  förlag	  och	  därmed	  

kan	  sägas	  vara	  allmänt	  vedertaget.	  Jag	  använder	  mig	  i	  denna	  undersökning	  av	  lix	  för	  att	  

säkerställa	  materialets	  spridning	  i	  svårighetsnivå	  och	  även	  som	  en	  faktor	  i	  analysen.	  	  I	  

figur	  2	  visas	  hur	  lix-‐värdet	  kan	  avläsas	  och	  tolkas	  enligt	  lix-‐testets	  hemsida.	  
	  

Tolkning 
< 30 Mycket lättläst, barnböcker 
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 
  
Figur	  2.	  Tolkningstabell	  för	  lix-‐värde	  

3 Tidigare	  forskning	  
I	  detta	  stycke	  behandlas	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  klarspråk,	  hälsa	  och	  offentlig	  

kommunikation.	  Först	  introduceras	  begreppet	  klarspråksforskning	  och	  dess	  

funktioner.	  Därefter	  presenteras	  Gunnarssons	  (2009)	  forskning	  om	  lagtexter	  och	  

Rahm	  &	  Olssons	  (2009)	  forskning	  om	  offentlig	  vårdkommunikation.	  

Området	  klarspråk,	  eller	  ”plain	  language”	  som	  den	  engelska	  motsvarigheten	  kallas,	  har	  

sedan	  70-‐talet	  haft	  en	  relativt	  stark	  ställning	  i	  Sverige	  (Rahm	  &	  Olsson	  2009:26).	  

Nyström	  Höög	  (2009)	  beskriver	  begreppet	  som	  ”den	  etablerade	  benämningen	  för	  de	  
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strävanden	  som	  görs	  för	  att	  myndigheter	  ska	  använda	  ett	  klart	  och	  begripligt	  språk	  när	  

de	  vänder	  sig	  till	  medborgarna.”.	  	  

Ett	  vanligt	  sätt	  att	  se	  på	  klarspråk	  är	  att	  det	  spelar	  en	  viktig	  roll	  för	  ett	  demokratiskt	  

samhälle.	  Därför	  har	  myndighetstexter	  ofta	  varit	  typfallet	  för	  klarspråksvård.	  Om	  

medborgarna	  inte	  förstår	  det	  som	  myndigheter	  skriver	  blir	  det	  också	  svårt	  att	  få	  ett	  

samhälle	  där	  alla	  medborgare	  kan	  tillgodogöra	  sig	  information	  och	  nyttja	  sina	  

rättigheter.	  Ungdomsmottagningarnas	  uppdrag	  är	  att	  vända	  sig	  till	  unga	  med	  stöd	  i	  

frågor	  om	  sex,	  kroppen,	  känslor	  och	  mående.	  Därför	  är	  klarspråksforskningen	  om	  

myndigheters	  texter	  relevant	  även	  för	  UMO	  även	  om	  de	  konkreta	  tillämpningarna	  kan	  

se	  annorlunda	  ut.	  	  

Huvudspåret	  i	  UMO:s	  utmaning,	  att	  offentligt	  förmedla	  budskap	  till	  en	  bred	  målgrupp,	  

är	  något	  som	  kan	  sägas	  återfinnas	  i	  så	  gott	  som	  all	  offentlig	  kommunikation	  och	  detta	  

kan	  ofta	  kan	  bli	  problematiskt.	  	  Gunnarsson	  (2009)	  har	  forskat	  på	  lagtexter	  och	  deras	  

begriplighet	  för	  myndigheter,	  domstolar,	  organisationer	  och	  medborgare.	  Särskilt	  

fokus	  lades	  emellertid	  på	  	  hur	  lagtext	  skulle	  kunna	  göras	  mer	  begriplig	  för	  “vanliga	  

medborgare”	  och	  hur	  dessa	  skulle	  kunna	  tolka	  lagen	  utan	  experthjälp	  i	  form	  av	  

exempelvis	  jurister.	  Hon	  utvecklar	  som	  ett	  resultat	  av	  studien	  en	  teori	  om	  funktion	  och	  

läsmål.	  Ett	  av	  de	  läsmål	  hon	  beskriver	  är	  “Tillämpning	  på	  egen	  situation”,	  något	  som	  de	  

flesta	  privatpersoner	  antagligen	  har	  som	  primärt	  syfte	  i	  sin	  läsning	  av	  lagtext.	  

Gunnarssons	  slutsatser	  av	  studien	  är	  att	  innehållet	  i	  lagarna	  inte	  förändrats	  men	  att	  

tillgängligheten	  på	  senare	  år	  förbättrats.	  Även	  i	  så	  formell	  text	  som	  lagen	  har	  man	  

alltså	  insett	  vikten	  av	  att	  anpassa	  materialet	  för	  en	  större	  målgrupp	  och	  göra	  det	  

tydligare	  att	  läsa.	  Hon	  pekar	  också	  på	  vikten	  av	  att	  man	  idag	  har	  möjligheter	  att	  enkelt	  

internetsöka	  på	  exempelvis	  “Konsumentköplagen”	  och	  på	  så	  vis	  få	  hjälp	  med	  tolkning,	  

en	  möjlighet	  som	  gynnar	  medborgare	  men	  kanske	  inte	  de	  som	  i	  yrket	  tillämpar	  

lagarna.	  Tillgängligheten	  har	  alltså	  ökat	  för	  medborgare.	  Värt	  att	  nämna	  är	  att	  

Gunnarssons	  studie	  gjordes	  1982,	  medan	  hennes	  tillägg	  om	  internet	  som	  

tolkningshjälp	  tillkom	  2009.	  Med	  andra	  ord	  kan,	  och	  har	  antagligen,	  ännu	  fler	  

förändringar	  skett	  inom	  forskningsområdet	  tydlig	  lagtext	  sedan	  originalstudiens	  

utförande	  (Gunnarsson	  2009).	  

Rahm	  &	  Olsson	  (2009)	  har	  forskat	  på	  klarspråk	  ur	  myndighets-‐	  och	  
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mottagarperspektiv.	  De	  ger	  konkreta	  exempel	  från	  Malmö	  stad	  genom	  en	  textanalys	  av	  

en	  broschyr	  om	  äldreomsorgen	  och	  resultaten	  behandlar	  hur	  sändaren	  anpassar	  sin	  

text	  för	  att	  bättre	  nå	  ut	  till	  läsarna.	  Rahm	  &	  Olsson	  menar	  att	  Sverige	  sedan	  70-‐talet	  

arbetat	  aktivt	  med	  att	  förändra	  synen	  på	  myndighetstexter	  och	  deras	  

samhällsfunktion.	  Under	  denna	  period	  skiftade	  fokus	  från	  envägskommunikation	  till	  

myndigheters	  dialog	  med	  medborgarna	  och	  uppdraget	  kom	  mer	  att	  handla	  om	  att	  

informera	  medborgare	  om	  deras	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  En	  tidig	  sådan	  

anpassning	  var	  du-‐reformen	  som	  Rahm	  &	  Olsson	  visserligen	  menar	  var	  en	  markering	  

av	  synen	  på	  medborgare	  snarare	  än	  en	  aktiv	  klarspråkshandling.	  Denna	  språkliga	  

förändring	  fick	  dock	  som	  sagt	  en	  viktig	  symbolisk	  roll	  i	  den	  kommunikativa	  

utvecklingen.	  	  

Huvudfokus	  i	  Rahm	  &	  Olssons	  (2009)	  studie	  ligger	  på	  problematiken	  i	  

klarspråksarbetets	  praktiska	  utförande.	  De	  menar	  att	  det	  finns	  svårigheter	  med	  att	  

använda	  samma	  text	  för	  att	  nå	  en	  heterogen	  grupp	  där	  intressen,	  behov	  och	  syften	  med	  

läsningen	  varierar.	  De	  menar	  också	  att	  mottagarorientering	  som	  begrepp	  blir	  extra	  

problematiskt	  om	  exempelvis	  en	  vårdtagare	  ska	  välja	  mellan	  olika	  alternativ	  och	  

därmed	  också	  blir	  kund	  med	  befogenhet	  att	  ta	  ställning	  till	  informationen	  hen	  får.	  

Annat	  som	  forskarna	  kommer	  fram	  till	  i	  sin	  analys	  av	  en	  broschyr	  om	  äldreomsorg	  är	  

att	  läsaren	  i	  hög	  grad	  tilltalas	  som	  “du”	  när	  även	  det	  rör	  sig	  om	  information	  som	  inte	  

enbart	  riktar	  sig	  till	  vårdtagaren	  utan	  kanske	  snarare	  gäller	  en	  anhörig	  som	  ska	  välja	  

vård	  till	  sin	  gamla	  släkting.	  Det	  finns	  alltså	  outtalade	  målgrupper	  i	  texten.	  När	  sändaren	  

vill	  förhålla	  sig	  distanserat	  till	  läsaren	  används	  istället	  “man”.	  Sammantaget	  anser	  

Rahm	  &	  Olsson	  att	  den	  klarspråkliga	  texten	  faktiskt	  inte	  blir	  speciellt	  tydlig	  när	  den	  är	  

så	  allmänt	  hållen	  och	  därmed	  inte	  har	  en	  tydlig	  mottagare	  att	  anpassas	  efter.	  De	  

föreslår	  utökade	  möjligheter	  till	  dialog	  för	  mottagarna	  genom	  att	  vårdgivaren	  

exempelvis	  placerar	  relevanta	  dokument	  i	  ett	  onlinearkiv	  eller	  erbjuder	  telefonsamtal	  

som	  komplement	  till	  informationen	  som	  delas	  ut.	  

Det	  verkar	  alltså	  finnas	  belagda	  problem	  i	  uppgiften	  att	  kommunicera	  med	  en	  bred	  

målgrupp	  i	  såväl	  lagen	  som	  vården.	  Rahm	  &	  Olssons	  slutsatser	  om	  att	  en	  alltför	  allmänt	  

hållen	  text	  kan	  bli	  otydlig	  just	  på	  grund	  av	  dess	  bredd	  och	  målgrupp	  svarar	  väl	  mot	  

UMO:s	  utmaningar	  i	  ungdomskommunikationen.	  Deras	  slutsatser	  torde	  därför	  kunna	  

vara	  gällande	  även	  i	  UMO:s	  fall	  och	  kunna	  påvisas	  i	  resultaten	  av	  enkätstudien.	  	  
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4 Metod	  
	  

I	  detta	  avsnitt	  redovisas	  hur	  den	  empiriska	  studien	  genomförts.	  Använda	  testmetoder	  

förklaras.	  Dessutom	  beskrivs	  och	  motiveras	  enkätens	  utformning	  samt	  urval	  av	  

informanter.	  

4.1 Urval	  av	  material	  
För	  att	  besvara	  frågeställningarna	  genomfördes	  en	  enkätstudie	  bland	  gymnasieelever	  i	  

Uppsala.	  Den	  främsta	  faktorn	  i	  urvalet	  har	  i	  detta	  fall	  varit	  ålder.	  UMO	  har	  som	  tidigare	  

nämnt	  en	  målgrupp	  på	  13-‐25	  år.	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  organisationens	  information	  

ska	  kunna	  mottas	  av	  en	  bred	  målgrupp.	  UMO:s	  kommunikationsansvariga	  angav	  att	  

texterna	  på	  hemsidan	  främst	  riktades	  mot	  en	  yngre	  åldersgrupp,	  13-‐17	  år.	  Då	  mitt	  

syfte	  var	  att	  undersöka	  huruvida	  UMO	  träffar	  rätt	  åldersgrupper	  i	  sin	  kommunikation	  

ville	  jag	  se	  hur	  åldersgruppen	  precis	  kring	  den	  övre	  gränsen	  i	  detta	  åldersspann	  förhöll	  

sig	  till	  texterna.	  	  Med	  andra	  ord	  bedömde	  jag	  gymnasielever	  i	  åldern	  15-‐19	  år	  som	  en	  

intressant	  och	  givande	  läsargrupp	  att	  studera.	  Om	  UMO	  är	  så	  pass	  exakta	  i	  sin	  

kommunikationsstrategi	  att	  de	  når	  13-‐17	  åringar	  som	  nöjda	  läsare	  så	  skulle	  detta	  

kunna	  synas	  i	  en	  studie	  bland	  gymnasister.	  	  

	  

Valet	  av	  gymnasieskola	  styrdes	  av	  praktiska	  möjligheter	  att	  få	  ett	  lagom	  stort	  antal	  

svarande.	  Svarsfrekvensen	  är	  generellt	  mycket	  hög	  för	  gruppundersökningar	  som	  

utförs	  i	  klassrum	  (Esaiasson,	  Gilljam,	  Oscarsson,	  Wängnerud	  2012:234)	  och	  detta	  ville	  

jag	  givetvis	  sträva	  efter.	  Genom	  kontakter	  på	  en	  gymnasieskola	  i	  Uppsala	  fick	  jag	  dela	  

ut	  enkäten	  i	  tre	  skolklasser	  med	  40	  elever	  i	  varje.	  Skolan	  har	  tre	  olika	  

gymnasieprogram	  och	  samtliga	  är	  teoretiska	  och	  studieförberedande.	  Ett	  är	  inriktat	  på	  

naturvetenskap	  och	  två	  på	  samhällsvetenskap.	  Av	  samhällsvetenskapsprogrammen	  

har	  det	  ena	  en	  specialprofilering	  mot	  internationella	  frågor	  och	  det	  andra	  mot	  

journalistik.	  Från	  och	  med	  nu	  referas	  klasserna	  till	  som	  NV	  

(Naturvetenskapsprogrammet),	  SMIP	  (Internationella	  programmet)	  och	  JO	  

(Journalistikprogrammet).	  Klasserna	  jag	  undersökte	  kom	  alla	  från	  varsitt	  av	  dessa	  

gymnasieprogram	  och	  tillhörde	  alla	  årskurs	  två.	  	  

	  

Beslutet	  att	  inte	  bara	  titta	  på	  faktorn	  ålder	  utan	  också	  studera	  en	  klass	  från	  varje	  

program	  togs	  på	  grund	  av	  att	  utbildningarna	  skiljer	  sig	  åt	  i	  innehåll	  vilket	  torde	  kunna	  
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påverka	  resultatet.	  Samhällsvetare	  studerar	  exempelvis	  ämnet	  psykologi	  medan	  

naturvetarna	  läser	  mer	  om	  kroppen	  och	  biologi.	  Journalistikklassen	  kan	  dessutom	  

utifrån	  sin	  studieplan	  antas	  vara	  mer	  van	  vid	  textfokus	  i	  utbildningen	  än	  genomsnittet	  

av	  skolans	  elever.	  Samhällsvetenskapsprogrammen	  har	  en	  humanistisk	  framtoning	  

medan	  naturvetenskapsprogrammet	  kretsar	  mer	  kring	  matematik.	  Att	  dessa	  

utbildningsskillnader	  finns	  gör	  att	  jag	  för	  att	  få	  en	  helhetsbedömning	  både	  vill	  studera	  

hur	  eleverna	  sammantaget	  svarat	  men	  också	  se	  om	  det	  finns	  några	  skillnader	  i	  attityd	  

till	  UMO:s	  webbsida	  beroende	  på	  programtillhörighet.	  	  

4.1.1 Utformning	  och	  genomförande	  av	  enkät	  
Att	  gå	  igenom	  allt	  innehåll	  på	  webbsidan	  skulle	  ha	  blivit	  ett	  omöjligt	  projekt	  på	  grund	  

av	  dess	  storlek	  och	  bredd.	  Då	  jag	  med	  hänsyn	  till	  textens	  multimodalitet	  inte	  ville	  ge	  

eleverna	  enbart	  den	  skriftliga	  texten	  från	  webbsidan	  men	  ändå	  inte	  kräva	  att	  alla	  hade	  

tillgång	  till	  en	  dator	  vid	  det	  aktuella	  tillfället	  valde	  jag	  bort	  de	  temasidor	  som	  innehöll	  

mer	  interaktiva	  delar.	  Exempelvis	  fanns	  under	  rubriken	  Sex	  ett	  antal	  bilder	  som	  kunde	  

klickas	  upp	  för	  att	  bli	  betydligt	  mer	  explicita	  än	  i	  nedklickat	  skick.	  Likaså	  fanns	  ett	  

klicka-‐upp-‐alternativ	  under	  rubriken	  Kroppen	  och	  en	  film	  under	  Att	  må	  dåligt.	  De	  flikar	  

jag	  slutligen	  valde	  ut	  var	  Kärlek	  &	  vänskap	  och	  Alkohol,	  tobak,	  droger.	  	  Detta	  val	  gjordes	  

dels	  baserat	  på	  deras	  olika	  lix-‐värdesnivåer	  (se	  5.3)	  men	  också	  på	  grund	  av	  att	  texterna	  

innehöll	  endast	  bilder	  och	  skrift.	  Inga	  interaktiva	  moment	  riskerade	  därmed	  att	  

försvinna	  i	  och	  med	  förflyttningen	  från	  webb	  till	  papper.	  Under	  dessa	  rubriker	  valdes	  

startsidorna	  ut	  med	  tillhörande	  bilder	  och	  dessa	  var	  de	  texter	  som	  ingick	  i	  enkäten.	  	  

Något	  som	  förstås	  dock	  gäller	  samtliga	  texter	  är	  att	  webbens	  hypertextfunktioner	  

försvinner	  när	  texten	  hamnar	  på	  papper.	  Med	  andra	  ord	  tappar	  texten	  sitt	  

originalsammanhang	  och	  möjligheter	  till	  vidarenavigering.	  Detta	  försökte	  jag	  

emellertid	  kompensera	  genom	  att	  före	  enkätens	  utdelande	  förklara	  för	  eleverna	  vad	  

det	  var	  för	  typ	  av	  texter	  de	  skulle	  få	  se,	  vad	  de	  kom	  ifrån	  och	  varför	  jag	  ville	  ha	  deras	  

svar.	  	  

	  

Frågorna	  eleverna	  fick	  svara	  på	  i	  enkäten	  efter	  att	  ha	  läst	  texterna	  rörde	  hur	  de	  själva	  

uppfattat	  texterna.	  De	  fick	  ange	  om	  de	  tyckt	  att	  texten	  lärt	  dem	  något,	  varit	  intressant	  

och/eller	  fått	  dem	  att	  vilja	  läsa	  vidare.	  Därefter	  fick	  de	  bedöma	  om	  de	  tyckt	  att	  texten	  

varit	  för	  lätt,	  lagom	  eller	  för	  svår	  att	  läsa.	  De	  fick	  sedan	  ta	  ställning	  till	  vilka	  åldrar	  

texten	  verkade	  vända	  sig	  till	  och	  välja	  vilken	  eller	  vilka	  faktorer	  av:	  ämne,	  bild,	  språk,	  
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längd	  och	  helhet	  de	  trodde	  påverkat	  deras	  svar	  mest.	  Slutligen	  fick	  de	  ange	  om	  de	  

kände	  att	  texten	  tilltalat	  dem	  eller	  ej	  och	  motivera	  sitt	  svar.	  Efter	  att	  eleverna	  fått	  svara	  

på	  dessa	  frågor	  om	  båda	  texterna	  fick	  de	  också	  beskriva	  vad	  deras	  allmänna	  intryck	  om	  

umo.se	  var	  efter	  att	  ha	  läst	  de	  två	  texterna.	  (Se	  Bilaga	  1)	  	  

	  

I	  samband	  med	  att	  jag	  delade	  ut	  enkäterna	  informerade	  jag	  om	  vad	  jag	  hette	  och	  att	  jag	  

själv	  studerat	  på	  detta	  gymnasium	  förr.	  Jag	  berättade	  att	  jag	  skrev	  kandidatuppsats	  i	  

ämnet	  svenska	  och	  att	  jag	  skulle	  bli	  väldigt	  glad	  över	  deras	  svar	  på	  en	  enkät	  som	  

handlade	  om	  ungdomsmottagningen	  på	  nätet	  och	  dess	  webbtexter.	  De	  fick	  veta	  att	  de	  

kunde	  lämna	  in	  pappret	  till	  mig	  när	  de	  var	  klara	  och	  därefter	  frågade	  jag	  om	  de	  

undrade	  något	  annat.	  Ingen	  elev	  frågade	  något	  innan	  enkätens	  utdelande	  men	  under	  

ifyllandet	  kom	  ett	  par	  frågor	  upp	  som	  jag	  besvarade	  tyst	  för	  eleven.	  	  

5 Material	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  det	  material	  som	  använts	  i	  denna	  undersökning.	  

Definitionen	  av	  text	  tas	  upp	  för	  att	  tydliggöra	  vilka	  element	  som	  eleverna	  fått	  tillgång	  

till	  i	  bedömningen	  av	  texterna.	  Frågorna	  som	  använts	  för	  att	  klarlägga	  UMO:s	  

kommunikationsstrategi	  redovisas	  och	  utformning	  av	  enkät,	  urval	  och	  

tillvägagångssätt	  motiveras	  utifrån	  effektivitet,	  tidsplan,	  omfattning	  och	  etik.	  	  

	  

5.1 Umo.se	  -‐	  strategi	  och	  mål	  
Själva	  grundpelaren	  i	  denna	  studie	  utgörs	  av	  webbsidan	  umo.se,	  alla	  regioners	  och	  

landstings	  nätmotsvarighet	  till	  de	  fysiska	  ungdomsmottagningarna.	  Målgruppen	  anges	  

som	  13–25	  år	  och	  syftet	  med	  sidan	  är	  att	  de	  som	  undrar	  ska	  kunna	  hitta	  svar	  på	  sina	  

frågor	  om	  hälsa,	  relationer	  och	  sex.	  (UMO	  a:	  2013)	  

	  

För	  att	  kartlägga	  UMO:s	  egna	  mål	  och	  strategier	  med	  texterna	  studerade	  jag	  först	  

webbsidan.	  Den	  består	  av	  en	  startsida	  med	  nio	  olika	  underteman	  som	  alla	  rör	  sex,	  

relationer	  och	  hälsa.	  Om	  man	  klickar	  på	  dess	  temarubriker	  kommer	  man	  till	  temats	  

startsida	  som	  introducerar	  ämnet.	  Därefter	  kan	  man	  i	  vänsterspalten	  välja	  vad	  man	  vill	  

läsa	  vidare	  om.	  Under	  fliken	  Så	  arbetar	  vi	  med	  underfliken	  Om	  sex	  för	  en	  ung	  målgrupp	  

beskrivs	  hur	  UMO	  ställer	  sig	  till	  sin	  läsare	  målgruppsmässigt	  och	  hur	  de	  arbetar	  med	  

kvalitetssäkring.	  Även	  fliken	  Så	  är	  informationen	  strukturerad	  förklarar	  hur	  UMO	  
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agerar	  mot	  sin	  målgrupp.	  Exempelvis	  placeras	  mer	  avancerad	  information	  längre	  ned	  

på	  varje	  temas	  vidare	  valalternativ	  (UMO	  c:	  2013).	  

	  

Därefter	  ställde	  jag	  via	  mejl	  frågor	  som	  besvarades	  av	  UMO:s	  

kommunikationsansvariga.	  De	  mål	  som	  uttrycktes	  i	  dessa	  svar	  var	  att	  alla	  ska	  kunna	  

läsa	  texterna	  och	  förstå	  dem	  men	  att	  de	  var	  skrivna	  främst	  med	  tanke	  på	  den	  yngre	  

ungdomsgruppen	  i	  åldrarna	  13–17	  år.	  Att	  hemsidan	  är	  interaktiv	  ses	  av	  UMO	  som	  en	  

fördel	  och	  detta	  är	  enligt	  UMO:s	  kommunikationsansvariga	  under	  utveckling.	  

	  

Kommunikationsstrategin	  beskrivs	  på	  hemsidan	  såhär:	  
	  

På	  UMO.se	  finns	  olika	  sorters	  material,	  som	  texter,	  filmer	  och	  bildspel.	  Man	  kan	  också	  lyssna	  på	  

sidan	  och	  välja	  olika	  textstorlek.	  En	  viktig	  tanke	  med	  UMO	  är	  att	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  hitta	  på	  

sajten.	  Texterna	  ska	  vara	  lättlästa.	  Det	  ska	  inte	  finnas	  för	  långa	  meningar	  eller	  krångliga	  ord.	  

(UMO	  c:	  2013)	  

	  

Mångfald	  och	  inkluderande	  kommunikation	  uttrycks	  också	  som	  viktiga	  mål	  för	  umo.se:	  
	  

	  

	  

	  

På	  UMO	  pekar	  vi	  inte	  ut	  speciella	  grupper	  utan	  jobbar	  med	  ett	  inkluderande	  och	  normkritiskt	  

perspektiv.	  Det	  innebär	  att	  unga	  som	  lever	  med	  en	  hedersproblematik	  hittar	  information	  som	  

vänder	  sig	  till	  dem	  under	  alla	  möjliga	  rubriker.	  Materialet	  är	  sorterat	  utifrån	  olika	  

ämnesområden,	  inte	  utifrån	  vem	  man	  är	  som	  person	  eller	  under	  vilka	  villkor	  man	  lever.	  Det	  

innebär	  till	  exempel	  att	  oavsett	  om	  man	  är	  en	  person	  som	  lever	  under	  hot	  från	  familj	  eller	  nära	  

omgivning	  på	  grund	  av	  livsåskådning,	  psykisk	  sjukdom	  eller	  missbruk	  så	  hittar	  man	  information	  

om	  detta	  under	  en	  och	  samma	  ämnesrubrik,	  till	  exempel	  ”Våld	  och	  kränkningar”	  eller	  ”Familj”.	  

(UMO	  c:	  2013)	  

5.2 Svarsgruppens	  sammansättning	  
	  
Sammantaget	  besvarades	  enkäten	  av	  110	  

elever	  varav	  36	  kom	  från	  NV,	  39	  från	  JO	  

och	  35	  från	  SMIP.	  (Figur	  3)	  Storleken	  på	  

grupperna	  var	  med	  andra	  ord	  relativt	  

likartad	  men	  ändå	  tillräckligt	  skiftande	  

för	  ge	  anledning	  att	  redovisa	  enkätsvaren	  

i	  procent	  per	  klass	  istället	  för	  antal	  per	  

NV	  
33%	  

JO	  
35%	  

SMIP	  
32%	  

Programfördelning	  

Figur	  3.	  Programfördelning	  för	  samtliga	  elever	  



	   17	  

klass.	  Åldersmässigt	  var	  spridningen	  tämligen	  liten.	  Etthundraen	  av	  eleverna,	  det	  vill	  

säga	  92	  %	  var	  födda	  år	  1996.	  Endast	  åtta	  elever	  angav	  andra	  födelseår	  än	  96.	  En	  elev	  

angav	  inget	  födelseår.	  Då	  jag	  inte	  vill	  riskera	  att	  peka	  ut	  någon	  enskild	  svarande	  

kommer	  ingen	  specifik	  redovisning	  ske	  för	  olika	  årgångar.	  Det	  kan	  dock	  vara	  relevant	  

att	  komma	  ihåg	  att	  åldersskillnader	  trots	  allt	  kan	  finnas	  även	  inom	  en	  och	  samma	  

årskurs.	  Troligen	  är	  denna	  påverkan	  dock	  marginell	  då	  den	  sociala	  gruppen	  och	  

tillvaron	  med	  allt	  vad	  makthierarkier	  och	  	  normer	  innebär	  i	  skolan	  mycket	  väl	  kan	  ha	  

större	  påverkan	  på	  en	  individ	  än	  dennes	  faktiska	  födelseår	  (Ambjörnsson	  2003:20).	  
	  

	  
Könsfördelningen	  var	  tämligen	  ojämn	  

mellan	  programmen.	  I	  två	  av	  klasserna,	  de	  

båda	  samhällsinriktade,	  var	  kvinnorna	  klart	  

dominerande	  till	  antalet.	  I	  dessa	  klasser	  såg	  

könsfördelningen	  ungefär	  lika	  ut,	  ca	  tre	  

fjärdedelar	  kvinnor	  och	  en	  fjärdedel	  män.	  I	  

NV	  var	  männen	  fler	  och	  

utgjorde	  knappt	  två	  tredjedelar	  av	  klassen.	  	  

Se	  figur	  4.	  	  
	  

	  

5.3 Texturval	  	  
Två	  texter,	  Kärlek	  &	  vänskap	  och	  Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger,	  valdes	  ut	  för	  

enkätstudien.	  Hur	  dessa	  valdes	  ut	  beskrivs	  närmare	  i	  metodavsnittet	  4.1.	  För	  att	  

säkerställa	  att	  de	  texter	  som	  valdes	  ut	  inte	  stack	  ut	  i	  svårighetsgrad	  jämfört	  med	  

hemsidans	  andra	  texter	  gjordes	  också	  ett	  Lix-‐text	  av	  utdrag	  från	  samtliga	  rubrikers	  

startsidor.	  Resultatet	  redovisas	  nedan	  i	  figur	  5:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kvinnor	  
64%	  

Män	  
36%	  

Könsfördelning,	  alla	  
klasser	  

Figur	  3.	  Könsfördelning	  för	  samtliga	  elever	  
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Text-‐tema	   Lix-‐värde	   Bedömd	  nivå	  

Att	  ta	  hjälp	   20	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Att	  må	  dåligt	   23	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Jag	   24	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Kroppen	   27	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Våld	  och	  kränkningar	   27	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Kärlek	  &	  vänskap	   29	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Sex	   30	   mycket	  lättläst,	  barnböcker	  

Familj	   31	   lättläst,	  skönlitteratur	  

Alkohol,	  tobak,	  droger	   34	   lättläst,	  skönlitteratur	  
	  

Figur	  5.	  Resultat	  av	  lix-‐test	  

	  

Samtliga	  textutdrag	  får	  alltså	  låga	  lix-‐värden.	  Endast	  två	  texter	  kommer	  över	  30-‐

gränsen	  och	  hamnar	  enligt	  lix-‐testet	  i	  kategorin	  ”lättläst,	  skönlitteratur”,	  de	  övriga	  sju	  

hamnar	  under	  ”mycket	  lättläst,	  barnböcker”.	  Några	  textutdrag	  balanserar	  precis	  på	  

gränsen	  mellan	  dessa	  två	  kategorier	  men	  talande	  är	  att	  de	  flesta	  ligger	  just	  i	  detta	  lägre	  

spann.	  Med	  andra	  ord	  kan	  texterna	  bedömas	  som	  lättlästa	  utifrån	  lix-‐testets	  relativt	  

vedertagna	  metoder.	  De	  två	  utvalda	  texterna	  Kärlek	  &	  Vänskap	  och	  Alkohol,	  tobak,	  

droger	  motsvarar	  ”mycket	  lättläst,	  barnböcker”	  respektive	  ”lättläst,	  skönlitteratur”.	  De	  

utvalda	  texterna	  som	  eleverna	  tar	  ställning	  till	  representerar	  alltså	  de	  olika	  

svårighetsnivåer	  som	  förekommer	  på	  hemsidan.	  Med	  detta	  sagt	  reserverar	  jag	  mig	  

ändå	  för	  att	  då	  de	  flesta	  texterna	  klassas	  som	  ”mycket	  lättläst,	  barnböcker”	  kan	  

alkoholtexten	  eventuellt	  sägas	  vara	  svårare	  än	  genomsnittet.	  Detta	  kan	  emellertid	  vara	  

en	  styrka	  i	  studien	  då	  det	  skulle	  kunna	  visa	  på	  eventuella	  attitydskillnader	  gentemot	  de	  

olika	  svårighetsnivåerna.	  	  	  

6 Resultat	  
	  
Räkningen	  och	  presentationen	  av	  svar	  har	  gått	  till	  enligt	  följande:	  
	  
I	  de	  fall	  eleverna	  kunnat	  välja	  om	  de	  håller	  med	  eller	  inte	  om	  olika	  påståenden.	  

redovisas	  svaren	  i	  procent	  av	  det	  totala	  elevantalet	  som	  angivit	  att	  de	  håller	  med	  om	  

alternativet.	  Svar	  där	  eleven	  inte	  håller	  med	  om	  något	  redovisas	  i	  kategorin	  ”inget”.	  	  
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Frågan	  om	  uppskattad	  målgrupp	  redovisas	  på	  liknande	  sätt.	  Om	  en	  elev	  exempelvis	  

angivit	  14-‐17	  som	  lämplig	  ålder	  så	  har	  jag	  räknat	  det	  som	  att	  eleven	  angivit	  varje	  ålder	  

inom	  spannet	  en	  gång.	  Oavsett	  om	  en	  elev	  svarar	  14	  år	  som	  lämplig	  ålder	  eller	  14-‐19	  

räknas	  alltså	  varje	  direkt	  eller	  indirekt	  angiven	  ålder	  en	  gång.	  Dessa	  siffror	  presenteras	  

därefter	  i	  procent	  av	  de	  svarande.	  	  

6.1 Kärlek	  &	  vänskap	  

6.1.1 Tyckte	  du	  att	  texten…	  
För	  texten	  Kärlek	  &	  vänskap	  såg	  klassernas	  svar	  ut	  som	  illustrerat	  i	  figur	  6.	  

Diagrammet	  illustrerar	  hur	  många	  procent	  av	  klasserna	  som	  angivit	  ett	  visst	  svar	  samt	  

hur	  klassernas	  genomsnittliga	  svar	  sett	  ut.	  	  

	  

Endast	  några	  enstaka	  elever	  uppgav	  att	  texten	  lärde	  dem	  något.	  JO-‐eleverna	  bedömer	  i	  

hög	  grad	  att	  texten	  var	  intressant	  att	  läsa,	  44	  %	  av	  eleverna	  uppger	  detta	  alternativ.	  

SMIP-‐klassens	  siffra	  är	  21%.	  I	  NV-‐klassen	  uppger	  endast	  14	  %	  att	  de	  tycker	  att	  texten	  

är	  intressant.	  Svarsskillnaderna	  mellan	  klasserna	  är	  stor	  även	  sett	  till	  påståendet	  ”Fick	  

dig	  att	  vilja	  läsa	  vidare”,	  44%	  av	  NV-‐eleverna	  och	  39	  %	  på	  SMIP	  höll	  med	  om	  detta	  

medan	  motsvarande	  siffra	  på	  JO-‐programmet	  var	  19%.	  	  

	  

	  
Figur	  6.	  Klassernas	  åsikter	  om	  texten	  "Kärlek	  &	  vänskap	  
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Enkätdelen	  Kärlek	  &	  vänskap	  fick,	  som	  synes	  i	  figur	  7,	  inte	  särskilt	  skiftande	  svar	  från	  

de	  olika	  programmen	  sett	  till	  vilken	  åldersgrupp	  de	  bedömt	  att	  texten	  skrivits	  för.	  Det	  

fanns	  emellertid	  undantag.	  Exempelvis	  kan	  11-‐årskategorin	  sägas	  sticka	  ut	  en	  aning.	  

Av	  SMIP-‐eleverna	  svarade	  28	  %	  att	  	  texten	  verkade	  skriven	  för	  elvaåringar	  medan	  de	  

andra	  klassernas	  svar	  istället	  handlade	  om	  8	  %	  repektive	  10	  %.	  NV-‐eleverna	  bedömde	  

i	  högre	  grad,	  22	  %,	  texten	  som	  skriven	  för	  16-‐åringar	  jämfört	  med	  JO	  och	  SMIP	  där	  

endast	  13	  %	  respektive	  8	  %	  ansåg	  att	  16-‐åringar	  var	  en	  trolig	  målgrupp.	  	  	  

	  

Sammantaget	  verkar	  dock	  klasserna	  tämligen	  överens	  om	  att	  texterna	  från	  UMO	  

vänder	  sig	  främst	  till	  ungdomar	  i	  åldrarna	  12–15	  år	  då	  detta	  spann	  fick	  de	  allra	  flesta	  

av	  rösterna.	  Majoriteten	  av	  eleverna	  som	  alltså	  är	  i	  åldern	  16–17	  år	  verkar	  således	  

också	  bedöma	  att	  de	  själva	  sannolikt	  är	  för	  gamla	  för	  att	  ingå	  i	  textens	  målgrupp.	  	  

	  

	  
Figur	  7.	  Klassernas	  uppskattade	  målgruppsålder	  för	  "Kärlek	  &	  vänskap"	  
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6.1.2 Svårighetsgrad	  
Figur	  8	  visar	  svaren	  angående	  textens	  uppfattade	  svårighetsgrad.	  De	  bägge	  

samhällsvetenskapliga	  programmen,	  JO	  och	  SMIP,	  anser	  att	  texten	  är	  för	  lätt.	  Särskilt	  i	  

SMIP-‐klassen	  kommer	  denna	  åsikt	  fram	  då	  71	  %	  anser	  att	  texten	  är	  för	  lätt.	  Eleverna	  

på	  Naturvetenskapsprogrammet	  är	  överlag	  mer	  nöja	  med	  textens	  svårighetsgrad.	  Där	  

anser	  50	  %	  att	  texten	  är	  lagom	  svår.	  I	  naturklassen	  finns	  också	  den	  enda	  eleven	  som	  

angett	  att	  texten	  är	  för	  svår	  och	  två	  elever	  har	  inte	  angett	  någon	  uppfattning	  om	  

svårighetsgrad	  alls.	  I	  JO	  och	  SMIP	  svarar	  samtliga	  elever	  att	  texten	  är	  för	  lätt	  eller	  

lagom.	  Den	  största	  kontrasten	  finns	  mellan	  NV	  och	  SMIP:s	  svar.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

Figur	  8.	  Klassernas	  uppfattning	  om	  svårighetsgrad,	  texten	  ”Kärlek	  &	  vänskap”	  

	  

6.1.3 Vad	  påverkade	  dig?	  
Efter	  att	  eleverna	  angett	  uppfattad	  målgruppsålder	  och	  uppfattad	  svårighetsgrad	  fick	  

de	  uppge	  vilken	  eller	  vilka	  faktorer	  de	  trodde	  låg	  bakom	  att	  det	  svarat	  som	  de	  gjorde.	  

Resultaten	  illustreras	  i	  figur	  10	  och	  anges	  i	  antal	  procent	  som	  svarat	  att	  ett	  alternativ	  

påverkat	  dem.	  Eleverna	  har	  valt	  allt	  från	  ett	  till	  alla	  alternativen.	  	  Även	  i	  denna	  kategori	  
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finns	  den	  största	  skillnaden	  mellan	  naturklassen	  och	  SMIP-‐klassen.	  I	  NV	  har	  8	  %	  svarat	  

att	  bilder	  påverkar	  deras	  uppfattning,	  i	  JO	  är	  motsvarande	  siffra	  33	  %.	  Se	  figur	  9.	  

	  

	  
	  

Figur	  9.	  Klassernas	  uppfattning	  om	  vad	  som	  påverkade	  åsikterna	  om	  ”Kärlek	  &	  vänskap”.	  

	  

6.1.4 Upplevtt	  tilltal	  
De	  flesta	  svarade	  som	  figur	  10	  visar	  att	  de	  inte	  tilltalades	  av	  texten.	  Majoriteten	  av	  

motiveringarna	  var	  alltså	  negativt	  laddade.	  	  

	  

Den	  oftast	  förekommande	  motiveringen	  till	  nej-‐svar	  innehöll	  språkliga	  argument,	  att	  

texten	  kändes	  barnslig,	  kändes	  passé	  eller	  var	  skriven	  för	  yngre.	  	  
	  

Känns	  på	  gränsen	  till	  barnslig,	  de	  bör	  försöka	  hålla	  ett	  mer	  formellt	  språk	  enligt	  mig…	  

	  

Det	  var	  inte	  direkt	  något	  nytt.	  Känns	  som	  att	  den	  är	  riktad	  till	  yngre	  barn.	  

	  

Även	  i	  negativa	  kommentarer	  uttryckte	  sig	  eleverna	  dock	  ofta	  positivt	  till	  vad	  de	  

uppfattade	  som	  tanken	  med	  texten.	  Med	  andra	  ord	  skrev	  många	  att	  de	  själva	  redan	  

kände	  till	  allt	  som	  stod	  men	  att	  de	  tyckte	  ämnet	  var	  viktigt	  eller	  att	  yngre	  säkert	  kunde	  

ha	  nytta	  av	  texten.	  	  
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Det	  hade	  antagligen	  varit	  riktat	  till	  mig	  när	  jag	  var	  yngre	  men	  eftersom	  detta	  ämne	  tagits	  upp	  så	  
mycket	  känns	  det	  inte	  riktat	  mot	  mig.	  Jag	  tror	  alla	  tonåringar	  någon	  gång	  känt	  som	  något	  av	  
alternativen.	  
	  
Även	  fast	  jag	  inte	  tyckte	  att	  texten	  kanske	  talar	  till	  vuxna	  i	  så	  stor	  uträckning,	  så	  är	  det	  ändå	  ett	  
ämne	  som	  berör	  alla.	  
	  

De	  som	  uttryckte	  positiva	  åsikter	  om	  texten	  kopplade	  i	  regel	  ihop	  text	  och	  ämne	  

snarare	  än	  språket.	  	  
	  

Jag	  tycker	  vänskap	  och	  kärlek	  är	  gulligt!	  
	  
Kärlek	  och	  vänskap	  är	  något	  som	  jag	  värdesätter.	  
	  
Det	  stämmer	  väl	  ganska	  bra	  

	  

	  
Figur	  10.	  Klassernas	  uppfattning	  om	  huruvida	  texten	  ”Kärlek	  &	  vänkap”	  tilltalar	  dem	  eller	  ej	  	  

	  

6.2 Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger	  
Enkätendelen	  om	  alkohol,	  tobak	  och	  droger	  visade	  på	  relativt	  lika	  svar	  mellan	  de	  olika	  

programmen.	  Se	  figur	  11.	  Dock	  var	  JO-‐eleverna	  något	  mer	  benägna	  att	  uppleva	  texten	  

som	  intressant	  än	  eleverna	  på	  de	  andra	  två	  programmen.	  JO	  var	  också	  mer	  

intresserade	  av	  att	  läsa	  vidare	  om	  ämnet	  än	  övriga	  svarande.	  NV	  var	  mest	  kritiska	  mot	  

texten	  och	  över	  50	  %	  angav	  att	  de	  varken	  tyckte	  artikeln	  lärde	  dem	  något,	  var	  

intressant	  eller	  fick	  dem	  att	  vilja	  läsa	  vidare.	  Några	  elever	  motiverade	  detta	  specifikt.	  

Ett	  exempel	  på	  en	  elev	  som	  kopplar	  ihop	  sin	  läsupplevelse	  med	  sin	  utbildningsbana	  

skriver:	  
	  

Den	  tilltalar	  en	  yngre	  målgrupp	  och	  som	  naturare	  vill	  man	  få	  information	  kring	  båda	  
synvinklarna	  och	  att	  de	  inte	  bara	  nuddar	  ytan.	  
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6.2.1 Tyckte	  du	  att	  texten…	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  11.	  Klassernas	  åsikter	  om	  texten	  ”Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger”	  

	  

6.2.2 Uppskattad	  ålder	  
Elevernas	  upplevelser	  av	  lämplig	  målgrupp	  för	  texten,	  se	  figur	  12,	  var	  även	  för	  denna	  

text	  tämligen	  likartade.	  Här	  ansåg	  de	  flesta	  eleverna	  att	  15-‐åringar	  var	  en	  trolig,	  

lämplig	  mottagare.	  De	  flesta	  svaren	  hamnade	  inom	  spannet	  12-‐17	  år.	  Någon	  elev	  på	  JO	  

och	  någon	  på	  NV	  angav	  att	  de	  tyckte	  texten	  passade	  för	  alla	  åldrar	  eftersom	  ämnet	  var	  

viktigt.	  Här	  byggde	  alltså	  motiveringen	  på	  innehåll	  snarare	  än	  språk.	  	  En	  elev	  angav	  

också	  att	  då	  texten	  verkade	  komma	  med	  mer	  djupgående	  information	  vid	  en	  

vidarenavigering	  så	  rörde	  den	  alla	  då	  alkohol	  och	  droger	  är	  viktiga	  att	  tala	  om.	  	  
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Figur	  12.	  Klassernas	  uppskattade	  målgruppsålder	  för	  "Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger	  

	  
	  

6.2.3 Svårighetsgrad	  
	  

	  

	  

	  

	  

Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger	  ansågs	  av	  de	  flesta	  elever	  som	  lagom	  svår.	  Näst	  

vanligast	  var	  att	  eleverna	  upplevde	  den	  som	  för	  lätt.	  En	  elev	  angav	  ”för	  svår”.	  

(Se	  figur	  13)	  

	  
Figur	  13.	  Klassernas	  uppfattning	  om	  svårighetsgrad,	  texten	  ”Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger”	  
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6.2.4 Vad	  påverkade	  dig?	  
	  
När	  eleverna	  ska	  uppge	  vad	  de	  själva	  tror	  har	  påverkat	  deras	  svar	  mest	  svarar	  

majoriteten	  helheten,	  se	  figur	  14.	  Särskilt	  SMIP	  fyller	  i	  detta	  alternativ.	  Relativt	  få	  i	  

samtliga	  klasser	  tror	  att	  bilderna	  och	  textlängden	  påverkat	  hur	  de	  svarat.	  Många	  elever	  

anger	  att	  språket	  varit	  en	  viktig	  faktor.	  Fortfarande	  värderar	  NV	  ämnet	  högt.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

6.2.5 Upplevt	  tilltal	  
	  
Alkoholtexten	  tilltalade	  överlag	  inte	  eleverna.	  JO-‐klassens	  svar	  var	  nära	  lika	  fördelade	  

mellan	  ”ja”	  och	  ”nej”.	  SMIP	  och	  natur	  är	  mer	  likartade	  och	  har	  ca	  30%	  positiva	  elever	  

samt	  70%	  negativa.	  Se	  figur	  15	  

	  
Figur	  15.	  Klassernas	  uppfattning	  om	  huruvida	  texten	  ”Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger”	  tilltalar	  
dem	  eller	  ej	  	  
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Figur	  14.	  Klassernas	  uppfattning	  om	  vad	  som	  påverkade	  åsikterna	  om	  ”Alkohol,	  tobak	  och	  
andra	  droger”.	  
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6.2.6 Individuella	  kommentarer	  till	  UMO	  
När	  eleverna	  fick	  ange	  vad	  de	  fått	  för	  intryck	  av	  UMO	  efter	  att	  ha	  läst	  de	  båda	  texterna	  

så	  kom	  svaren	  främst	  i	  två	  olika	  varianter.	  Den	  ena	  svarstypen	  handlade	  främst	  om	  att	  

hemsidan	  verkade	  för	  enkel,	  att	  den	  var	  skriven	  för	  barn	  och	  att	  eleverna	  kände	  sig	  för	  

gamla	  för	  den.	  En	  elev	  uttryckte	  det	  som	  att	  ”om	  den	  är	  skriven	  för	  17-‐åringar	  har	  de	  

problem”.	  Många	  uttryckte	  dock	  också	  fördelarna	  de	  såg	  med	  UMO.	  Vanligt	  var	  

kommentarer	  i	  stil	  med	  ”Bra	  sida	  för	  ungdomar	  som	  undrar	  över	  svåra	  saker	  i	  livet”	  

eller	  ”Verkar	  vara	  en	  sida	  om	  viktiga	  saker”.	  SMIP-‐eleverna	  motiverade	  ofta	  sina	  

intryck	  och	  skrev	  de	  längsta	  svaren	  medan	  NV-‐elever	  i	  högre	  grad	  hoppade	  över	  den	  

här	  frågan	  eller	  svarade	  med	  en	  eller	  två	  meningar.	  	  

6.3 Resultaten	  utifrån	  Shannon	  &	  Weavers	  kommunikationsmodell	  
De	  tre	  nivåerna	  Shannon	  &	  Weaver	  sätter	  upp	  som	  lämpliga	  för	  kommunikationsanalys	  

är	  som	  tidigare	  nämnt	  följande.	  

	  

A-‐ Hur	  exakt	  kan	  kommunikationssymbolerna	  överföras?	  

B-‐ Hur	  noggrant	  uttrycker	  de	  överförda	  symbolerna	  den	  önskade	  betydelsen?	  

C-‐ Hur	  effektivt	  påverkar	  den	  mottagna	  betydelsen	  beteendet	  på	  önskat	  sätt?	  

(Shannon	  &	  Weaver,	  återgivet	  i	  Fiske	  2009:18)	  

	  

Kommunikationssymbolerna	  är	  i	  detta	  fall	  både	  konkreta,	  som	  bokstäver,	  bilder	  och	  

rubriker.	  Här	  finns	  inga	  egentliga	  problem	  för	  UMO.	  Hemsidan	  fungerar,	  bokstäverna	  sitter	  

där	  de	  ska	  och	  bilderna	  är	  tydliga.	  Eleverna	  uppfattade	  texterna	  och	  kunde	  läsa	  dem.	  Det	  

finns	  således	  inga	  problem	  på	  nivå	  A.	  

	  

Nivå	  B	  påvisar	  hur	  väl	  symbolerna,	  (bokstäverna,	  bilderna,	  layouten)	  överfört	  det	  budskap	  

de	  var	  tänkta	  att	  förmedla.	  UMO	  själva	  beskriver	  att	  deras	  mål	  är	  att	  nå	  ut	  med	  lättläst	  text	  

om	  sex,	  relationer	  och	  hälsa	  till	  målgruppen	  ungdomar	  i	  åldrarna	  13-‐25	  år.	  De	  står	  för	  ett	  

budskap	  om	  att	  mångfald	  och	  olika	  uppfattningar	  är	  viktigt	  samt	  att	  alla	  har	  rätt	  att	  få	  

information	  om	  känsliga	  frågor.	  Min	  studie	  har	  visat	  att	  man	  både	  kan	  hävda	  att	  budskapet	  

överförts	  väl	  och	  mindre	  väl.	  Många	  av	  eleverna	  har	  visserligen	  mottagit	  budskapet	  och	  

förstått	  syftet	  med	  texterna.	  En	  del	  har	  dock	  tolkat	  UMO	  som	  ”oseriösa”	  och,	  som	  en	  elev	  

uttrycker	  det,	  att	  de	  vänder	  sig	  till	  ”fnittriga	  tonårsstjejer	  i	  13-‐årsåldern”.	  Detta	  måste	  

delvis	  sägas	  vara	  ett	  misslyckande	  på	  nivå	  B.	  Alla	  har	  inte	  mottagit	  den	  önskade	  betydelsen	  
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såsom	  det	  var	  tänkt.	  Detta	  är	  emellertid	  så	  komplexa	  frågor	  att	  man	  kan	  fråga	  sig	  hur	  

genomgående	  texten	  måste	  nå	  fram	  för	  att	  kunna	  bedömas	  som	  rätt	  uppfattad	  eller	  inte.	  

Shannon	  &	  Weavers	  modell	  har	  inte	  hjälpt	  mig	  svara	  helt	  på	  detta	  men	  varit	  effektiv	  som	  

stöd	  i	  att	  illustrera	  skillnaderna	  mellan	  syftet	  med	  UMO:s	  kommunikation	  och	  hur	  den	  

mottogs	  av	  eleverna.	  Exempelvis	  säger	  UMO	  att	  de	  vill	  tilltala	  sin	  läsargrupp,	  den	  önskade	  

betydelsen	  är	  att	  ”det	  här	  tilltalar	  dig	  som	  läsare”.	  Mottagandet	  blir	  emellertid	  ett	  annat	  då	  

eleverna,	  speciellt	  vid	  läsningen	  av	  texten	  Kärlek	  &	  vänskap,	  anser	  att	  de	  är	  för	  gamla	  och	  

vet	  för	  mycket	  om	  ämnet	  för	  att	  UMO:s	  texter	  ska	  vara	  relevanta.	  	  

	  

Detta	  märks	  även	  på	  nivå	  C	  där	  analysen	  handlar	  om	  huruvida	  det	  eleven	  uppfattat	  

påverkar	  dennes	  beteende.	  I	  detta	  fall	  får	  reaktionen	  illustreras	  i	  form	  av	  elevens	  

kommentarer	  då	  en	  mer	  långtgående	  beteendeförändring	  är	  omöjlig	  för	  mig	  att	  besvara	  i	  

denna	  studie.	  Enligt	  min	  mening	  är	  det	  också	  svårt	  att	  bedöma	  C	  på	  ett	  genomgående	  

likvärdigt	  vis	  då	  denna	  nivå	  torde	  påverkas	  av	  resultatet	  från	  nivå	  B.	  Det	  vill	  säga,	  om	  

kommunikationssyftet	  inte	  överförts	  på	  önskat	  vis,	  hur	  kan	  då	  det	  önskade	  beteendet	  

analyseras	  utifrån	  det	  tolkade	  budskapet?	  Om	  jag	  väljer	  att	  utgå	  från	  att	  det	  eleven	  tolkar	  

på	  B-‐nivån	  blir	  den	  sanning	  som	  hen	  på	  C-‐nivån	  reagerar	  på	  så	  kommer	  uppfattningarna	  

eleverna	  emellan	  att	  vara	  olika	  och	  därmed	  även	  agerandet.	  Detta	  stämmer	  också	  med	  

studien.	  Om	  eleven	  uppfattade	  att	  de	  tilltalades	  av	  texten	  så	  kom	  sedan	  en	  motivering	  om	  

varför	  texten	  var	  bra	  och	  träffande	  medan	  elever	  som	  på	  nivå	  B	  fått	  en	  kritisk	  uppfattning	  

mot	  UMO	  också	  uttryckte	  detta	  i	  sina	  kritiska	  kommentarer.	  	  

6.4 Lyckad	  eller	  misslyckad	  kommunikation	  enligt	  Fiske?	  
Shannon	  &	  Weaver	  granskar	  likheten	  mellan	  det	  budskap	  som	  var	  tänkt	  att	  nå	  fram	  

och	  det	  som	  nådde	  fram	  men	  svarar	  inte	  på	  huruvida	  kommunikationen	  varit	  lyckad	  

eller	  inte.	  För	  att	  svara	  på	  detta	  har	  emellertid	  Fiske,	  i	  enlighet	  med	  beskrivning	  i	  

teoriavsnittet,	  två	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  lyckande	  och	  misslyckande	  i	  

kommunikationsprocesser,	  antingen	  som	  överföring	  av	  meddelanden	  eller	  som	  

skapande	  och	  utbytande	  av	  betydelser.	  I	  UMO:s	  fall	  kan	  alltså	  kommunikationen	  enligt	  

Fiske	  sägas	  vara	  lyckad	  i	  den	  mening	  att	  meddelandet	  överförs	  som	  tänkt.	  	  

	  

Informationen	  har	  emellertid	  i	  majoriteten	  av	  fallen	  väckt	  andra	  reaktioner	  än	  UMO:s	  

intentioner	  varit.	  Som	  tidigare	  nämnts	  uppfattar	  eleverna	  exempelvis	  	  i	  många	  fall	  att	  

UMO	  skriver	  på	  en	  för	  låg	  nivå.	  Detta	  skapar	  irritation	  eller	  oberördhet	  hos	  läsaren	  
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snarare	  än	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  sedd	  och	  förstådd.	  Ser	  man	  kommunikationen	  som	  

överföring	  av	  meddelanden	  så	  har	  UMO	  alltså	  misslyckats	  då	  en	  viktig	  punkt	  är	  att	  

meddelandet	  ska	  väcka	  en	  avsedd,	  ”rätt”,	  reaktion	  hos	  mottagaren.	  Ur	  detta,	  första,	  

perspektiv	  är	  det	  UMO	  som	  utformat	  sitt	  meddelande	  fel	  för	  målgruppen.	  I	  detta	  fall	  

lagt	  ämnet	  och	  texten	  på	  en	  nivå	  som	  eleverna	  uppfattat	  som	  till	  för	  yngre	  tonåringar.	  	  

	  

Sett	  ut	  perspektiv	  två,	  skapande	  och	  utbytande	  av	  betydelser,	  blir	  förhållandet	  

emellertid	  mer	  komplext.	  Då	  detta	  perspektiv	  pekar	  på	  att	  meddelanden	  uppstår	  i	  

själva	  kommunikationen	  genom	  att	  sändare	  och	  mottagare	  båda	  skapar	  och	  tar	  emot	  

är	  det	  svårare	  att	  säga	  var	  kommunikationen	  misslyckas	  och	  varför.	  

Programtillhörighet	  är	  här	  en	  faktor	  som	  visat	  sig	  ge	  svarsskillnader	  mellan	  eleverna.	  

Kulturskillnader,	  personliga	  erfarenheter	  och	  ålder	  kan	  också	  vara	  faktorer	  som	  

påverkar	  dialogen.	  Detta	  kännetecknar	  också	  elevernas	  uppfattning	  om	  UMO:s	  texter.	  

Det	  finns	  skillnader	  i	  hur	  samma	  text	  uppfattas	  av	  olika	  individer,	  något	  som	  torde	  vara	  

självklart.	  Samtidigt	  finns	  det	  också	  samband	  som	  tyder	  på	  att	  en	  viss	  grupptillhörighet	  

i	  form	  av	  kön	  eller	  gymnasieprogram	  också	  påverkar	  hur	  man	  tenderar	  att	  uppfatta	  

texten.	  UMO	  kan	  alltså	  sägas	  ha	  lyckats	  i	  det	  avseendet	  att	  alla	  elever	  förstått	  texterna.	  

Dock	  har	  en	  positiv	  textuppfattning	  inte	  alltid	  infunnit	  sig	  hos	  läsarna.	  För	  att	  bättre	  nå	  

eleverna	  i	  just	  denna	  åldersgrupp	  hade	  alltså	  viss	  anpassning	  krävts.	  Som	  en	  elev	  

skrev:	  ”Varför	  inte	  ha	  valalternativ	  där	  man	  kan	  få	  anpassad	  information	  efter	  hur	  

gammal	  man	  är”?	  

7 Diskussion	  av	  enkätundersökning	  
	  	  

Vid	  analysen	  av	  resultaten	  framkom	  att	  eleverna	  belägger	  sina	  svar	  för	  de	  båda	  

texterna	  olika.	  I	  Kärlek	  &	  vänskap	  svarar	  de	  flesta	  att	  språket	  är	  det	  som	  påverkat	  deras	  

upplevelse	  ,	  som	  i	  de	  flesta	  fall	  var	  negativ.	  I	  Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger	  	  var	  

eleverna	  i	  regel	  mer	  nöjda	  med	  svårighetsgraden	  och	  motiverade	  då	  sina	  svar	  med	  

”helheten”.	  NV	  tenderade	  dock	  att	  uppfatta	  ämnet	  som	  viktigare	  för	  deras	  bedömning	  

än	  de	  två	  samhällsprogrammen.	  Det	  finns	  vissa	  svårigheter	  med	  att	  jämföra	  svaren	  då	  

en	  del	  elever	  belagt	  sin	  positiva	  uppfattning	  om	  texten	  genom	  en	  kategori	  och	  andra	  

sin	  negativa	  med	  någon	  annan	  kategori.	  Studien	  har	  alltså	  varit	  effektiv	  för	  att	  mäta	  

vad	  eleverna	  tror	  generellt	  om	  vad	  som	  påverkar	  dem	  i	  läsningen,	  dock	  säger	  
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sammanställningen	  ingenting	  om	  huruvida	  exempelvis	  språket,	  bilderna	  eller	  helheten	  

gör	  texten	  bra	  eller	  dålig.	  Dessutom	  bör	  beaktas	  att	  eleverna	  själva	  angett	  vad	  de	  tror	  

påverkar	  dem.	  Detta	  innebär	  inte	  per	  automatik	  att	  dessa	  faktorer	  de	  facto	  varit	  de	  

som	  påverkat	  eleverna	  i	  högst	  grad.	  	  

	  

I	  en	  jämförelse	  mellan	  uppfattningen	  om	  texten	  Kärlek	  &	  vänskap	  och	  Alkohol,	  tobak	  

och	  andra	  droger	  blir	  skillnaderna	  överlag	  stora.	  I	  den	  sistnämnda	  texten	  finner	  fler	  

elever	  att	  de	  lärde	  sig	  något.	  Dock	  är	  betydligt	  färre	  elever	  intresserade	  av	  att	  läsa	  

vidare	  i	  alkoholtexten.	  Om	  detta	  beror	  på	  att	  den	  ansågs	  mer	  heltäckande	  i	  ämnet	  än	  

kärlekstexten	  eller	  om	  den	  bara	  var	  mindre	  intresseväckande	  är	  dock	  svårt	  att	  svara	  på	  

med	  de	  data	  enkätsvaren	  gav.	  En	  faktor	  som	  skulle	  kunna	  påverka	  detta	  är	  textens	  

längd.	  Då	  Kärlek	  &	  vänskap	  är	  betydligt	  kortare	  kan	  en	  del	  elever	  ha	  uppfattat	  den	  mer	  

som	  ingress	  och	  känt	  att	  då	  texten	  snuddat	  vid	  ämnet	  vill	  de	  få	  en	  fördjupning.	  Alkohol,	  

tobak	  och	  andra	  droger	  kunde	  säkert	  uppfattas	  som	  mer	  av	  en	  vanlig	  artikellängd	  och	  	  

därmed	  ge	  konnotationer	  om	  att	  texten	  nu	  ”talat	  färdigt”.	  	  När	  eleverna	  själva	  uppger	  

vad	  de	  tror	  är	  orsaken	  bakom	  deras	  upplevelser	  svarar	  dock	  de	  flesta	  ”helheten”,	  

”bilder”	  eller	  ”språket”.	  Endast	  ett	  fåtal	  påtalar	  textlängden	  som	  en	  trolig	  faktor	  för	  

deras	  åsikt.	  	  

	  

Ett	  annan	  intressant	  förhållande	  som	  framkommer	  är	  att	  eleverna	  överlag	  tyckte	  att	  

alkoholtexten	  var	  lagom	  svår	  att	  läsa	  och	  att	  ämnet	  var	  viktigt.	  Samtidigt	  har	  de	  flesta	  

uppgett	  att	  texten	  riktar	  sig	  till	  ungdomar	  som	  är	  yngre	  än	  de	  själva	  och	  även	  svarat	  att	  

de	  inte	  tilltalas	  av	  texten.	  Kommentarerna	  till	  texten	  är	  relativt	  negativa	  gällande	  egen	  

nytta	  men	  påtalar	  också	  det	  positiva	  med	  texten:	  ”jag	  vet	  redan	  det	  här	  men	  det	  är	  bra	  

för	  yngre”,	  ”jag	  har	  inte	  bott	  i	  en	  grotta	  hela	  mitt	  liv	  men	  är	  man	  yngre	  kan	  den	  passa”	  

etc.	  Eleverna	  verkar	  alltså	  ha	  svarat	  utifrån	  vad	  de	  tycker	  om	  textens	  svårighetsgrad	  

för	  den	  målgrupp	  de	  tänker	  sig	  att	  den	  riktas	  mot	  snarare	  än	  vilken	  svårighetsgrad	  de	  

själva	  velat	  ha	  den	  på.	  Detta	  verkar	  inte	  gälla	  för	  Kärlek	  &	  vänskap	  där	  eleverna	  svarat	  

utifrån	  vilken	  nytta	  de	  själva	  har	  av	  texten	  och	  motiverat	  det	  i	  kommentarersfältet.	  	  

	  

Att	  det	  framkommer	  skillnader	  i	  attityder	  till	  de	  olika	  texterna	  inom	  samma	  klass	  är	  

ytterligare	  ett	  intressant	  fenomen.	  Då	  texternas	  lix-‐värden	  inte	  skiljer	  sig	  åt	  i	  speciellt	  

hög	  grad	  även	  om	  de	  befinner	  sig	  på	  olika	  lix-‐nivåer	  verkar	  det	  alltså	  finnas	  även	  andra	  
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faktorer	  som	  styr	  hur	  svår	  eleverna	  upplever	  att	  texten	  är.	  Det	  går	  emellertid	  att	  

generellt	  säga	  en	  del	  om	  texternas	  svårighetsgrad	  utifrån	  lix-‐testet.	  En	  enda	  elev	  

uttryckte	  att	  en	  text	  var	  för	  svår.	  Denna	  så	  gott	  som	  genomgående	  uppfattning,	  att	  

texten	  känns	  lätt	  eller	  lagom,	  skulle	  kunna	  beläggas	  med	  lix-‐testet.	  De	  individuella	  

uppfattningarna	  verkar	  emellertid,	  som	  sagt,	  ha	  andra	  förklaringar.	  	  

	  

De	  tydligaste	  svarsskillnaderna	  finns	  mellan	  NV	  och	  samhällsprogrammen	  SMIP+	  JO.	  

Exempelvis	  rankar	  NV-‐eleverna	  ämnet	  som	  en	  viktigare	  faktor	  i	  hur	  de	  upplever	  

texterna.	  De	  anser	  i	  lägre	  grad	  att	  bilder	  påverkar	  dem	  i	  sin	  uppfattning	  än	  JO	  gör.	  Jag	  

kan	  se	  främst	  två	  troliga	  förklaringar	  till	  svarsskillnaderna.	  Den	  första	  eventuella	  

förklaringen	  är	  att	  skillnaderna	  har	  med	  kön	  att	  göra.	  Just	  ämnen	  som	  hör	  till	  tonåren	  

och	  hemsidor	  som	  även	  bedriver	  sexualupplysning,	  information	  om	  kroppen	  etc.	  är	  ett	  

ämne	  som	  berör	  kvinnor	  och	  män	  på	  olika	  sätt.	  Kvinnor	  kommer	  troligtvis	  ofta	  i	  

tidigare	  kontakt	  med	  sidor	  som	  UMO	  då	  mensen	  startar	  eller	  brösten	  börjar	  växa,	  

ibland	  långt	  före	  männens	  pubertet	  börjar	  märkas.	  Det	  är	  alltså	  troligt	  att	  kvinnor	  och	  

män	  har	  olika	  vanor	  och	  tankar	  om	  den	  här	  typen	  av	  ämnen	  just	  i	  tonåren.	  NV-‐klassen	  

bestod	  till	  majoriteten	  av	  män	  vilket	  inte	  var	  fallet	  i	  de	  andra	  klasserna	  som	  var	  klart	  

kvinnodominerade.	  Samtidigt	  fanns	  också	  skillnader	  exempelvis	  i	  upplevd	  

svårighetsgrad	  för	  Alkohol,	  tobak	  och	  andra	  droger	  där	  NV	  och	  SMIP	  svarat	  i	  princip	  

lika	  i	  hur	  de	  upplevde	  texten	  medan	  JO	  avviker.	  Kön	  kan	  alltså	  inte	  vara	  den	  enda	  

förklaringen	  till	  svaren.	  

	  

Den	  andra	  möjliga	  orsaken	  jag	  bedömer	  som	  trolig	  i	  gruppernas	  mottagande	  av	  

texterna	  är	  programtillhörigheten	  i	  sig.	  JO	  studerar	  layout,	  skrivande	  och	  

kommunikation	  i	  sitt	  program.	  Det	  var	  också	  JO	  som	  i	  högre	  grad	  än	  övriga	  program	  

bedömde	  att	  de	  påverkats	  av	  bilder	  och	  textlängd.	  Detta	  har	  troligvis	  en	  direkt	  

koppling	  till	  högre	  medvetenhet	  om	  texter	  och	  deras	  olika	  element.	  Att	  NV	  i	  detta	  fall	  

bedömde	  ämnet	  som	  den	  starkaste	  påverkansfaktorn	  kan	  också	  förklaras	  med,	  om	  än	  

något	  stereotypt,	  ett	  lägre	  fokus	  på	  text	  och	  mer	  fokus	  på	  naturliga	  förhållanden.	  SMIP,	  

ett	  program	  där	  grunden	  ligger	  i	  diskussioner	  om	  samhället,	  var	  den	  klass	  som	  skrev	  

mest	  i	  de	  egna	  motiveringarna.	  Både	  svarsfrekvensen	  och	  textlängden	  var	  i	  särklass	  

större	  på	  SMIP	  än	  i	  de	  övriga	  två.	  Huruvida	  detta	  har	  att	  göra	  med	  personerna	  i	  sig	  och	  

att	  de	  dragits	  till	  sina	  respektive	  program	  av	  en	  orsak	  eller	  att	  de	  genomgått	  en	  typ	  av	  
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socialiseringsprocess	  och	  blivit	  mer	  lika	  som	  grupper	  är	  givetvis	  svårt	  att	  avgöra.	  Den	  

bästa	  förklaringen	  verkar	  vara	  en	  intersektionell	  sådan.	  Kort	  förklarat,	  att	  svaren	  beror	  

på	  en	  samverkan	  av	  en	  mängd	  olika	  faktorer	  såsom	  personlighet,	  kön	  samt	  

programtillhörighet	  och	  att	  samtliga	  aspekter	  inverkat	  på	  hur	  eleverna	  svarat.	  

7.1 Kritiska	  reflektioner	  kring	  enkät	  och	  analys	  
Något	  som	  framkom	  i	  resultaten	  av	  enkäten	  var	  att	  några	  av	  eleverna	  tidigare	  besökt	  

umo.se	  med	  jämna	  mellanrum	  medan	  andra	  aldrig	  hört	  talas	  om	  sidan.	  En	  idé	  hade	  

kunnat	  vara	  att	  lägga	  in	  en	  fråga	  till	  eleverna	  om	  huruvida	  de	  tidigare	  hade	  besökt	  

umo.se	  eller	  ej.	  	  Då	  hade	  eventuella	  svarsfärgningar	  av	  tidigare	  erfarenheter	  tydligare	  

kunnat	  framgå.	  	  

	  

Ett	  antal	  elever	  hade	  också	  skrivit	  till	  egna	  svarsalternativ	  som	  ”håller	  inte	  med	  om	  

något”	  eller	  ”om	  man	  måste	  välja	  svarar	  jag…”	  när	  de	  skulle	  ange	  om	  de	  höll	  med	  eller	  

inte	  om	  de	  tre	  förstnämnda	  påståendena,	  något	  jag	  kunnat	  upplysa	  om	  innan	  att	  de	  

inte	  behövde	  göra	  då	  det	  inte	  påverkat	  resultattolkningen.	  Svarsmöjligheten	  ”helheten”	  

i	  frågan	  där	  eleverna	  skulle	  motivera	  varför	  de	  svarat	  som	  de	  gjort	  verkar	  i	  en	  del	  fall	  

ha	  blivit	  en	  utväg	  från	  att	  behöva	  svara	  mer	  specifikt.	  En	  del	  elever	  verkar	  ha	  ringat	  in	  

just	  ”helheten”	  och	  fyllt	  i	  även	  andra	  enkätdelar	  kort	  och	  snabbt.	  Därför	  hade	  jag	  

kanske	  kunnat	  formulera	  mig	  på	  något	  annat	  sätt	  så	  att	  eleverna	  behövde	  ta	  ställning	  i	  

frågan	  på	  ett	  tydligare	  sätt.	  I	  övrigt	  verkar	  eleverna	  svarat	  som	  tänkt	  och	  således	  antar	  

jag	  att	  enkäten	  överlag	  varit	  tydlig	  att	  följa	  och	  fylla	  i	  för	  eleverna.	  	  

	  

Något	  som	  förstås	  heller	  inte	  går	  att	  bortse	  från	  är	  eventuella	  problem	  i	  studien	  i	  och	  

med	  elevernas	  direkta	  och	  /eller	  indirekta	  påverkan	  på	  varandra.	  En	  klass	  kan	  

exempelvis	  ha	  haft	  en	  viss	  jargong	  eller	  ha	  upplevt	  incidenter	  som	  jag	  inte	  kände	  till,	  

kompisar	  kan	  ha	  svarat	  lika	  efter	  att	  ha	  sett	  varandras	  enkäter	  och/eller	  somliga	  kan	  

ha	  anpassat	  sina	  svar	  i	  rädsla	  för	  att	  någon	  annan	  ska	  se	  den	  ifyllda	  enkäten.	  	  

	  

Värt	  att	  poängtera	  är	  också	  att	  samtliga	  klasser	  som	  besvarat	  enkäten	  tillhör	  

teoretiska,	  studieförberedande	  gymnasieprogram	  och	  att	  skolan	  är	  populär	  bland	  

högpresterande	  elever.	  Detta	  gör	  förstås	  att	  de	  resultat	  som	  framkommit	  här	  inte	  

nödvändigtvis	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  elever	  i	  allmänhet	  hade	  uppfattat	  texterna.	  Resultaten	  

speglar	  också	  bara	  en	  enda	  årskurs	  på	  en	  skola.	  Det	  finns	  alltså	  en	  möjlighet	  att	  skolan	  i	  
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sig	  påverkat	  resultaten	  överlag	  då	  sociala	  grupper	  inte	  bara	  uppkommer	  inom	  en	  klass	  

utan	  även	  i	  skolan	  i	  stort	  (Ambjörnsson	  2003).	  

8 Slutsats	  
	  
UMO	  lyckas	  med	  att	  skriva	  tydliga	  texter	  som	  i	  stort	  sett	  hela	  den	  studerade	  gruppen	  

förstod.	  Det	  finns	  emellertid	  förbättringsmöjligheter	  i	  att	  nå	  hela	  den	  tänkta	  

målgruppen	  13-‐25	  år.	  Sammantaget	  upplever	  eleverna	  att	  texterna	  är	  skrivna	  för	  

yngre	  och	  att	  de	  inte	  berörs	  av	  det	  de	  läser.	  De	  uppfattar	  att	  texterna	  gäller	  någon	  

annan	  än	  de	  själva	  och	  att	  de	  har	  för	  mycket	  livserfarenhet	  för	  att	  läsa	  på	  umo.se.	  

Elever	  på	  olika	  teoretiska	  gymnasieprogram	  svarade	  olika	  på	  enkäten.	  Bland	  annat	  

verkade	  JO-‐eleverna	  lägga	  mer	  fokus	  på	  själva	  texten,	  språket	  och	  layouten	  medan	  NV	  

värderade	  ämnet	  i	  sig	  högre.	  Dessa	  skillnader	  beror	  troligtvis	  på	  rena	  

utbildningsskillnader,	  personlighet	  eller	  kön.	  Sociala	  grupper	  kan	  också	  vara	  en	  

delförklaring	  till	  elevernas	  textuplevelser.	  Vilka	  faktorer	  som	  är	  viktigast	  för	  

textuppfattningen	  är	  emellertid	  svårt	  att	  svara	  på	  och	  kan	  med	  fördel	  studeras	  vidare	  i	  

framtiden.	  	  
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Bilaga	  1.	  Enkät	  
	  
Ange födelseår: _____ 

 

Kön:   

Kvinna 

Man  

 

Gymnasieprogram:   

Natur 

SMIP 

JO 

 

 

Du kommer nu att få se exempel från ungdomsmottagningens hemsida. 
Läs texterna och titta på bilderna.  

Svara sedan på frågorna om hur du uppfattar materialet genom att ringa 
in det eller de alternativ du tycker stämmer. 
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Kärlek & vänskap 
Relationerna med kompisar, pojkvänner och flickvänner är för 
många en viktig del av livet. 

 

En vänskap kan kännas mysig och trygg och en annan kan kännas jobbig 
och krävande. För vissa är det en självklarhet att ha kompisar medan andra 
inte tycker att de har några. Kärlek kan vara härlig och rolig, men lika gärna 
smärtsam och ge känslor som svartsjuka och oro. Att bli ihop med någon kan 
vara det man längtar efter mest av allt, eller så kan man längta mest av allt 
efter att göra slut. 
 



	   38	  

Ringa in de svar du tycker stämmer. Tycker du att texten: 

lärde dig något 

var intressant 

fick dig att vilja läsa vidare 

 

Vilken ålder upplever du att sidan om kärlek och vänskap riktar sig till? Ringa 
in den ålder du tycker stämmer bäst.   

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

 

Hur svår/lätt tyckte du texten var? Ringa in det svar som stämmer bäst. 

För lätt 

Lagom 

För svår 

 
Vad tror du påverkade vilken ålder du ringade in? Ringa in det eller de 
alternativ du tycker stämmer bäst. 
 
ämne 
bilder 
språket 
textlängden 
helheten 
 
Känner du att texten tilltalar dig? Ringa in ”ja” eller ”nej”. 
Ja 
Nej 
Motivering:_________________________________________________________ 
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Alkohol,tobak,droger 
Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. 
Definitionen av drog är att det är något som gör den som 
använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli 
beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som 
droger, fast man kanske inte brukar tänka så. 

 
Olika sorters droger har olika sorters effekter, både positiva och negativa. 
Alla droger kan skada kroppen och påverka livet på olika sätt. För att skydda 
människor mot skador och problem finns det lagar för vem som får köpa och 
använda dem, och var de får säljas. Man ska till exempel ha fyllt 18 år för att 
kunna köpa tobak, och för att få dricka alkohol. För att få handla alkohol på 
systembolag måste man vara över 20 år. Även om man själv är över 20 år är 
det olagligt att köpa till någon som är yngre. 

Narkotika är alltid olagligt att använda, ha, köpa eller sälja, ge bort, hjälpa 
andra att handla och att framställa, till exempel genom att odla. En del droger 
har inte hunnit klassas som narkotika ännu, men kan ändå vara lika farliga 
som såna som enligt lagen redan räknas som narkotika. 

De flesta som använder alkohol, tobak eller andra droger vet att det kan vara 
farligt. Även om man skulle vilja sluta kan det vara svårt. Det kan bero på att 
man har blivit beroende, av själva vanan eller beteendet, eller för att det har 
skapats ett sug i kroppen efter mer. Om man har problem med eller vill sluta 
använda tobak, alkohol eller droger, finns det både saker man kan tänka på 
och göra själv och hjälp som man kan få. 
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Ringa in de svar du tycker stämmer. Tycker du att texten: 

lärde dig något 

var intressant 

fick dig att vilja läsa vidare 

 

Vilken ålder upplever du att sidan om alkohol, tobak och andra droger riktar 
sig till? Ringa in den ålder du tycker stämmer bäst.   

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

 

Hur svår/lätt tyckte du texten var? Ringa in det svar som stämmer bäst. 

För lätt 

Lagom 

För svår 

 
Vad tror du påverkade vilken ålder du ringade in? Ringa in det eller de 
alternativ du tycker stämmer bäst. 
 
ämne 
bilder 
språket 
textlängden 
helheten 
 
Känner du att texten tilltalar dig? Ringa in ”ja” eller ”nej”. 
Ja 
Nej 
Motivering:_________________________________________________________ 
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En sista fråga: 
 
 
Vad är ditt allmänna intryck av webbsidan umo.se om du utgår från de två 
exempel du nu sett? 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
TACK för dina svar och din hjälp!  
	  


